
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
בּוַע.	.  זֹוַהר ַעל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.	.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִ	ים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ַיְרִויחּו ַּבְּסעּוָ	ה ֵמָ	ה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה ְּבָכל ְסעּוָ	ה ֶׁשל  ְוָּכְך  ָּבת,  ְּבֻׁשְלָחן ַהּׁשַ
ַׁשָּבת.

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָר	ָק	.ז.  ִסּפּור ַמְ	ִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ח. 

ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה, ְוִלְלמֹוד  ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ת ְוִצְדַקת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַחְכֵמי ַהזֹוַהר, ַהּסֹוד ְוַהִּנְסָּתר,  ִמְּקֻדּׁשַ

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ּוְלִהְתַקּׁשֵ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק
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ג

ֶּפַתח ָּדָבר.......................................................................................................................................... ה
ָּבת..........................................................................................................ז ַהְקָ	ָמה ְלֵסֶפר ֹזַהר ַהּׁשַ
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים.................................................................................................................... כט
................................................................................................................... לה ְּתִפּלֹות ִלְפֵני ַהִּלּמּו	
בּוַע.............................................................................................................. לז ֹזַהר ַעל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ
	ֹוֶ	ל ַהְׂשַכר ְוַהְּזכּות ְּבהֹוָרַ	ת ֶ	ְצַּבע.................................................................................... לח
	ֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק..................................................................................................................... לט
................................................................ מ	 ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
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............................................................................................................................... נ	 ְּבִעיר ְקָר	ָק	
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ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	............................................................................ סב
................................................................................................................ ס	 ְּתִפּלֹות ְלַ	ַחר ַהִּלּמּו	
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ההּבה ה'  הִבּת

הטיבה ה' לטובים
הספר הזה נדפס

בנדבת הרה"ח מוהר"ר

חיים אברהם ישעיהו בן ביילא ושלמה
לרפואה שלימה במהרה 

זכות התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו הקדושה 
תעמוד לו למליץ יושר, שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה 
ולברכה, בבריות גופא, פרנסה בשפע וברווח, עושר וכבוד, 

אריכות ימים ושנים טובים בבריאות השלימות, אכי"ר.


התנצלות המוציאים לאור
היות והשקענו עמל רב ודמים מרובים שיצא הספר לאור מבורר 

ומנופה בלא שגיאות ]לפי כוחותינו[, ובכל זאת אמר נעים זמירות 
ישראל שגיאות מי יבין, ואפשר שנשארו אי אלו טעויות הדפוס 

וכדומה – לכן בקשתינו מכל לומד בספר באם ימצא טעות 
להודיעינו, ותודה למפרע, כדי שנוכל לתקנו בהוצאה הבאה 

בעזרת ה'.

הבעלות וכל הזכויות אינן שמורות למחבר
כל אחד יכול לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, ]וכל המעונין 

יכול לקבל הטקסט חינם[, לאחסן במאגר מידע, לסדר או לקלוט 
בכל דרך ובכל אמצאי אלקטרוני אופטי או מכני אחר – כל חלק 

שהוא מהחומר בספר זה ובכל הספרים שהוצאנו לאור, הן ליחיד, 
הן לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה מותר 

ומצוה בהחלט בלא רשות מפורשת בכתב, ואם אחד מעוניין 
להדפיס נעזור לו בכל כוחותינו להוציא לאור בפחות מדמי עלות 

הספר.
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ה

ָּבת עֶֹנג ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ְמֻכָּבד  ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה'  ָּבת  ַלּׁשַ )ְיַׁשְעָיה נח יג(: "ְוָקָראָת  ְיַׁשְעָיה אֹוֵמר  ַהָּנִביא 
ְוִאיָתא ְּבִמְדָרׁש ַהֶּנֲעָלם  ְוַדֵּבר ָּדָבר".  ְּדָרֶכיָך ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך  ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות 
ַהִּנְקָרא  ְמֻכָּבד, ִהיא ּתֹוֶסֶפת ָהרּוַח  ִלְקדֹוׁש ה'  ָאָדם(:  ַנֲעֶׂשה  ַמֲאָמר  ְּבֵראִׁשית  )ָּפָרַׁשת 

ה ְמַׁשְדִכין ַעל ַהִּתינֹוקֹות  ְקדֹוׁש ה'. ְוָלְמדּו ֲחַז"ל )ַׁשָּבת ַּדף ק"נ ע"א(: ְוָתָנא ְדֵבי ְמַנּׁשֶ
ִליָאֵרס ְּבַׁשָּבת ְוַעל ַהִּתינֹוק ְלָלְמדֹו ֵסֶפר ּוְלַלְּמדֹו אּוָמנּות, ָאַמר ְקָרא ִמְּמצֹוא 
ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים ֶחְפֵצי ָׁשַמִים ֻמָּתִרין. ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו ִּדְבֵרי 
חֹול ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת, ְועֹוד ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּסעּוָדה ֶׁשִּיְהֶיה ֶנְחָׁשב ְמׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל 
ָּבת" ְּכֵדי ֶׁשְּבָכל ַּבִית ְיהּוִדי ִּתְהֶיה  ָמקֹום, ִהַגְׁשנּו ִלְפֵניֶכם ֶאת ַהֵּסֶפר "ֹזַהר ַהּׁשַ

ּתֹוֶסֶפת ִהְתַעּלּות רּוָחִנית ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש.

ְּכֶׁשָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ִמְתַּכְּנִסים ָיַחד ִמָּסִביב ְלֻׁשְלָחן ַׁשָּבת הּוא ְזַמן ִהְתַעּלּות 
ָעה ַהַּמְתִאיָמה ְלַהְחִּדיר ִּבְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ּתֹוַרת ֶנַצח, ְוִלְטֹעם  ְמֻיָחד, זֹוִהי ַהּׁשָ

ִמּתֹוַרת ַהּסֹוד.

ֶאת  ַהְּמעֹוְרִרים  ְמֻיָחדֹות  ַמֲעִׂשּיֹות  ֵהֵבאנּו  ַהִלימּוד  ֶאת  ְלַהְטִעים  ְּכֵדי 
ַעל ָיָדּה נֹוְתִנים ּתֹוֶסֶפת ִלְנָׁשָמה ְיֵתיָרה. ַהְּלָבבֹות ּוַמְחִּדיִרים ְקדּוָׁשה ְוָטֲהָרה ּׁשֶ

ְוּתּוְרַגׁש  רּוָחִנית  ִהְתרֹוְממּות  ָיחּוׁשּו  ִּבְקִביעּות  ֶזה  ְּבֵסֶפר  ִיְלְמדּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִמיָרה  ַׁשָּבת ֹנַעם ַהְּנָׁשמֹות, ְוֶהָאַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּבָכל ֵּבית ְיהּוִדי, ֹזאת ִּתְהֶיה ַהּׁשְ
ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים  ֲהִכי ְמֻעָּלה ִלְכָלל ִיְׂשָרֵאל. ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ַהּסֹוד  ַהזֹוַהר,  ַחְכֵמי  ַהְּקדֹוִׁשים  ַרּבֹוֵתינּו  ְוִצְדַקת  ת  ִמְּקֻדּׁשַ ְוִלְלמֹוד  ְטהֹוָרה, 

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ְוַהִּנְסָּתר, ּוְלִהְתַקּׁשֵ

ִחַּלְקנּו ֶאת ַהֵּסֶפר ְלנֹוְׂשִאים:

ֶּפַתח ָּדָבר
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בּוַע.א.  זֹוַהר ַעל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

אֹור ַהזֹוַהר ְמֻחָּלק.ב. 

ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. ג.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה, ִּליּמּוד ִהְלכֹות ַׁשָּבת. ַמֲאָמִרים ִמֲחַז"ל זֹוַהר ד.  ַהּׁשַ
ָּבת. ּוִמְדָרִׁשים ְוַׁש"ס ַּבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי, ַעל ַהּׁשַ

ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ

ָּבת, ו.  ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר, ִסּפּוִרים ְמֻיָחִדים ִליָלִדים ְלַסֵּפר ָלֶהם ִּבְסעּוַדת ַהּׁשַ
ְׁשִנָּיה  ְּבָכל  ְלַהְרִויַח   ֶׁשֶאְפָׁשר  ִתְראּו  ַגם  ַהֵּסֶפר  )ִּבְפִנים  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים 

28,000 ָׁשָנה ּתֹוָרה ְּבָכל ְסעּוָדה ֶׁשל ַׁשָּבת(.

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא. 	.  ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ח. 

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ָלַקח ַעל ַעְצמֹו ְלַמָּטָרה ְלָהִאיר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל 
ְזָי"ע,  ָהַרְׁשִּב"י  ת  ְקֻדּׁשַ ִעם  ָּבת  ַהּׁשַ ת  ְקֻדּׁשַ ֶאת  ּוְלַחֵּבר  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְּבאֹור 
ְוִדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ָעְמדּו ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ּוְכמֹו ַמְלָאְך ָהעֹוֵמד ּוְמַצֶּוה ֵהם ִּדְבֵרי ַרִּבי 
ַאְבָרָהם ֶּבן ָמְרְּדַכי ֲאזּוַלאי, )אֹור ַהַחָּמה, ַּבַהְקָּדָמה(: ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ֶׁשִּיְתַעְּסקּו 
ָּבַרִּבים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים... ְוַאַחר ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוֹלא 
ְזָי"ע  ִמָקאַמאְרָנא  ַהָּקדֹוׁש  ָהַאְדמֹו"ר  ְוֵכן  ל,  ְלִהְתַרּׁשֵ ָראּוי  ֵאין  ַאֵחר,  ִּבְזכּות 
ְּבִדְבֵרי  ִלְלֹמד  ַעְצְמֶכם  ַּתְרִּגילּו  ְוַאַחי  ָּבַני  ֵּכן  ַעל  ָאַמר:  ֵעֶדן(,  ֲעֵצי  ֵסֶפר  )ְּבַהְקָּדַמת 

ִמְּדַבׁש, ֹלא  ַהֹּזַהר ְמתּוִקים  ָרָאה אֹור  ּוִמי ֶׁשֹּלא  ִּבְׁשִקיָדה,  ְוַהִּתּקּוִנים  ַהֹּזַהר 
ַהֶּנֶפׁש  ְמַטֵהר  ֶׁשהּוא  ְועֹוד  ַהּתֹוָרה,  ַטַעם  ָטַעם  ְוֹלא  ִמָּיָמיו  ְמאֹורֹות  ָרָאה 
ָפַתִים ְסֻגָּלה ְוִתּקּון ַהֶּנֶפׁש ְמֹאד, ַעַּכ"ל. ּוְמַזְּכָכּה, ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה ְּבָעְלָמא ִמן ַהּׂשְ

ֶוה ְלָכל  ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲחׁשּוִבים ָׁשְקדּו ַעל ַהְמדּוָכה ְּכֵדי ֶׁשֻּיַּגׁש ְּבָׂשָפה ַהּׁשָ
ִליִחים  ְוַהּׁשְ ִּבְמָלאָכה  ָהעֹוְסִקים  ָּכל  ֶעְליֹון  ִמִּפי  ְיֹבְרכּו  ּוְנִעיָמה.  ְּברּוָרה  ֶנֶפׁש 
ַהַּצִּדיִקים ָהֲעֵמִלים ְלַהְחִּדיר ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא 
ַזְרֵענּו ַעד  ֶזַרע  ּוִמִּפי  ַזְרֵענּו  ּוִמִּפי  ִמִּפינּו  ַהַּפְרֵּד"ס  ֶחְלֵקי  ְּבָכל  ָּתמּוׁש ַהּתֹוָרה 

עֹוָלם ְּבִביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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ָּבת ְו'ִּיְלְמדּו ַה'ֹּזַהר ָּכל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל, ּוָבֶזה ַוַּדאי ִיְזּכּו  ִי'ְׁשְמרּו ַה'ּׁשַ
ִנָּגֵאל ִּכְדִאיָתא ְּבַׁשָּבת  ְל"ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ָחָלק ְלעֹוָלם ַהָּבא", ּוִמַּיד 
)דף קי"ח ע"ב(: ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא ַּבר ַאָּבא ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ָּכל ַהְּמַׁשֵּמר ַׁשָּבת 

ֶׁשֶּנֱאַמר "ַאְׁשֵרי  ְּכִהְלָכתֹו ֲאִפילּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ]ְּכדֹור[ ֱאנֹוׁש מֹוֲחִלין לֹו, 
ֲאָנֶׁשיָך ַאְׁשֵרי ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ָהֹעְמִדים ְלָפֶניָך ָּתִמיד ַהּשְֹׁמִעים ֶאת ָחְכָמֶתָך 
ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה ֹּזאת וגו' ֵמַחְּללֹו", ַאל ִּתְקֵרי ֵמַחְּללֹו ֶאָּלא ָמחּול לֹו, ָאַמר ַרב 
ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ִאְלָמֵלי ָׁשְמרּו ִיְׂשָרֵאל ַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה ֹלא ָׁשְלָטה ָּבֶהן ֻאָּמה 
ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט", ּוְכִתיב ָּבְתֵריּה  ְוָלׁשֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהּׁשְ

"ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק".

ְמִרין ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתי  ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחי, ִאְלָמֵלי ִמּׁשָ
ַׁשָּבתֹות ְּכִהְלָכָתן ִמַּיד ִנְגָאִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֹכה ָאַמר ה' ַלָּסִריִסים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו ֶאת 

ַׁשְּבתֹוַתי", ּוְכִתיב ָּבְתֵריּה "ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי" ְוגֹו'.

)פ"ט  ִיְתרֹו  ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ּוַבֹּזַהר 
ְּדאֹוַרְייָתא  יֹוָמא,  ְּבַהאי  ָּתאָנא,  ע"א(: 

ְּבָכל  ְבֹכָּלא,  ִמְתַעְּטָרא  ֵביּה,  ִמְתַעְּטָרא 
ְועֹוָנִׁשין,  ִּגְזִרין  ִאיּנּון  ְּבָכל  ִּפּקּוִדין  ִאיּנּון 
ִמָּכל  ְּדָזֲהִרין  ִּדְנהֹוָרא,  ֲעָנִפין  ְּבִׁשְבִעין 
ִסְטָרא ְוִסְטָרא. ָמאן ָחֵמי, ֲעָנִפין ְּדָנְפִקין 
ְּבגֹו  ַקְייִמין  א  ֲחִמּׁשָ ַוֲעָנָפא,  ֲעָנָפא  ִמָּכל 
ָמאן  ֲאִחיָדן.  ְּבהּו  ַאְנִּפין  ֻּכְּלהּו  ִאיָלָנא, 
ְסָטר  ְּבָכל  ְּדִמְתַּפְּתָחן  ַּתְרִעין  ִאיּנּון  ָחֵמי, 

ַהְקָדָמה
ָּבת ְלֵסֶפר ֹזַהר ַהּׁשַ

ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ָׁשִנינּו, 
ִמְתַעֶּטֶרת ּבֹו, ִמְתַעֶּטֶרת ַּבֹּכל, ְּבָכל 
ְּגֵזרֹות  אֹוָתן  ְּבָכל  ִמְצוֹות,  אֹוָתן 
ָוֳעָנִׁשים, ְּבִׁשְבִעים ֲעָנִפים ֶׁשל אֹור 
ָרָאה  ִמי  ְוַצד.  ַצד  ִמָּכל  ֶׁשּזֹוֲהִרים 
ְוָעָנף,  ָהֲעָנִפים ֶׁשּיֹוְצִאים ִמָּכל ָעָנף 
ְוָכל  ָהִאיָלן,  ְּבתֹוְך  עֹוְמִדים  ה  ֲחִמּׁשָ
ָרָאה  ִמי  ָּבֶהם?  ֲאחּוִזים  ַהָּפִנים 
ְּבָכל ַצד  ֶׁשִּנְפָּתִחים  אֹוָתם ְׁשָעִרים 
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ּוְסָטר, ֻּכְּלהּו ִמְזַּדֲהִרין ְוַנֲהִרין, ְּבַההּוא 
ְנהֹוָרא ְדָנִפיק ְוָלא ָּפִסק.

ַקִּדיֵׁשי  ִאְּתֲערּו  ָנִפיק,  ָּכרֹוָזא  ָקל 
ַקִּדיָׁשא,  ַעָּמא  ִאְּתֲערּו  ֶעְליֹוִנין, 
ִאְּתֲערּו  ְוַתָּתא.  ְלֵעיָּלא  ְּדִאְתַּבֲחר 
ִאְּתֲערּו  ְלַקְדמּות ָמאֵריכֹון.  ֶחְדָווָתא 
ִאְזְּדָמנּו  ְׁשֵליָמָתא.  ְבֶחְדָווָתא 
ִאְזְּדָמנּו  ֲאָבָהן.  ִּדְתַלת  ֶחְדָוון,  ִּבְתַלת 
ְדָכל  ְּדֶחְדָווה  ְמֵהיְמנּוָתא,  ְלַקְדמּות 
ִיְׂשָרֵאל  חּוְלֵקכֹון,  ַזָּכָאה  ֶחְדָווָתא. 
ּוְבָעְלָמא  ֵדין  ְּבָעְלָמא  ַקִּדיִׁשין, 
ִמָּכל  ְלכֹון,  ָירּוָתא  הּוא  ָּדא  ְדָאֵתי. 
ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ַעִּמים 
ּוַמָּזלֹות. ְוַעל ָּדא ְכִתיב, ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל.
ַוָּדאי.  הּוא  ָהִכי  ְיהּוָדה,  ר'  ָאַמר 
ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  ָזכֹור  ְכִתיב  ָּדא  ְוַעל 
ְקדֹוִׁשים  יט(  )ויקרא  ּוְכִתיב  ְלַקְּדׁשֹו 
ִּתְהיּו ִכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה'. ּוְכִתיב, )ישעיה 
ה'  ִלְקדֹוׁש  ֹעֶנג  ָּבת  ַלּׁשַ ְוָקָראָת  נח( 

ְמכּוָּבד.

ָּכל  יֹוָמא,  ְּבַהאי  ָּתאָנא, 
ִמְתַעְּדִנין  ְּדַצִּדיַקָּייא,  ִנְׁשָמֵתיהֹון 
ְסִתיָמא  ַקִּדיָׁשא,  ַעִּתיָקא  ְּבַתְפנּוֵקי 
ֵמִעּנּוָגא  ָחָדא  ְורּוָחא  ְסִתיִמין.  ְדָכל 
ִמְתַּפְׁשָטא  ַקִּדיָׁשא  ַעִּתיָקא  ְדַההּוא 
)ַההּוא ִמְתַּפֵׁשט( ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין, ְוַסְּלָקא 

ְבֵני  ְלֻכְּלהּו  ָטא  ּוִמְתַּפּׁשְ ְוַנְחָּתא, 
אֹוַרְייָתא,  ְנטּוֵרי  ְלֻכְּלהּו  ַקִּדיִׁשין, 

ְּבאֹותֹו  ּוְמִאיִרים  זֹוֲהִרים  ְוֻכָּלם  ְוַצד, 
ָהאֹור ֶׁשּיֹוֵצא ְוֹלא פֹוֵסק?

קֹול ַהָּכרֹוז יֹוֵצא: ִהְתעֹוְררּו ְקדֹוִׁשים 
ַהָּקדֹוׁש  ָהָעם  ִהְתעֹוְררּו  ֶעְליֹוִנים, 
ֶׁשִּנְבָחר ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, עֹוְררּו ִׂשְמָחה 
ְבִׂשְמָחה  ִהְתעֹוְררּו  ִרּבֹוְנֶכם,  ְּכֶנֶגד 
ֶׁשל  ְׂשָמחֹות  ְלָׁשֹלׁש  ִהְזַּדְּמנּו  ְׁשֵלָמה, 
ִלְקַראת  ִהְזַּדְּמנּו  ָהָאבֹות,  ְׁשֹלֶׁשת 
ָמחֹות.  ַהּׂשְ ָּכל  ִׂשְמַחת  ֶׁשל  ָהֱאמּוָנה 
ְקדֹוִׁשים,  ִיְׂשָרֵאל  ֶחְלְקֶכם,  ַאְׁשֵרי 
ה  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא! זֹוִהי ְיֻרּׁשָ
ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ָהַעִּמים  ִמָּכל  ָלֶכם 
ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות. ְוַעל ֶזה ָּכתּוב ֵּביִני ּוֵבין 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָּכְך הּוא ַוַּדאי. ְוַעל 
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו,  ֶזה ָּכתּוב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ְוָכתּוב )ויקרא יט( ְקֹדִׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש 
ָּבת  ֲאִני ה'. ְוָכתּוב )ישעיה נח( ְוָקָראָת ַלּׁשַ

ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד.

ִנְׁשמֹות  ָּכל  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ָׁשִנינּו, 
ְּבַתְפנּוֵקי  ִמְתַעְּדִנים  ַהַּצִּדיִקים 
ַהִּנְסָּתִרים,  ָּכל  ִנְסַּתר  ַהָּקדֹוׁש,  ָהַעִּתיק 
ָהַעִּתיק  אֹותֹו  ֶׁשל  ֵמָהֹעֶנג  ַאַחת  ְורּוַח 
ט(  ִמְתַּפּׁשֵ )ַההּוא  ֶטת  ִמְתַּפּׁשֶ ַהָּקדֹוׁש 
ְויֹוֶרֶדת,  ְועֹוָלה  ָהעֹוָלמֹות,  ְּבָכל 
ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּבִנים  ְלָכל  ֶטת  ּוִמְתַּפּׁשֶ
ִּבְמנּוָחה  ְוָנִחים  ַהּתֹוָרה,  ׁשֹוְמֵרי  ְלָכל 



זהר 
השבת

ה קכ חכ ּהמן
ט

ְוַנְייִחין ְּבַנְייָחא ְׁשִלים, ִמְתְנֵׁשי ִמֻּכְּלהּו, 
ּפּוְלָחִנין  ְוָכל  ִּדיִנין,  ָּכל  רּוְגִזין,  ָּכל 
יד(  )ישעיה  ִדְכִתיב,  הּוא  ָהָדא  ָקִׁשין. 
ְּביֹום ִהִּניַח ה' ָלְך ֵמָעְצְּבָך ּוִמָרְגֶזָך ּוִמן 
ָׁשִקיל  ַּכְך,  ְּבִגיֵני  ַהָּקָׁשה,  ָהֲעבֹוָדה 

ַׁשְּבָתא ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא.
ָנִטיר  ְּכִאיּלּו  ַׁשְּבָתא,  ְּדָנִטיר  ְוָכל 
י  אֹוַרְייָתא ֹכָלא. ּוְכִתיב )ישעיה נו( ַאְׁשֵר
ַיֲחִזיק  ָאָדם  ּוֶבן  ֹזאת  ַיֲעֶׂשה  ֱאנֹוׁש 
ָידֹו  ְושֹוֵמר  ֵמַחְּללֹו  ַׁשָּבת  ׁשֹוֵמר  ָּבּה 
ְּדַמאן  ִאְׁשְּתַמע,  ָרע.  ָּכל  ֵמֲעׂשֹות 
אֹוַרְייָתא  ְּדָנִטיר  ְּכַמאן  ַׁשָּבת,  ְּדָנִטיר 

ֹכָלא.
ֵלית  ַחֶּייָך,  יּוָדאי[  ְלַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ]ַרִּבי  ֵליּה,  ָאַמר  ע"ב(:  )פ"ט  ָׁשם  ּוְבזֹוַהר 
ְׁשַתְדֵלי ְבאֹוַרְייָתא ]ַחֶּייָך, ֹלא ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ָעְלָמא ֶאָּלא ְלִאינּון ַחְבַרָייא, ְּדמִַ
ֶאָּלא ְלֵאּלּו ַהֲחֵבִרים ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה[ )ְוַיְדִעין ְסִתיֵמי אֹוַרְייָתא(. ]ְויֹוְדִעים ַהּסֹודֹות 

ֶׁשַּבּתֹוָרה[. 
ַהֲחֵבִרים  ְלֵאּלּו  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  רֹוִאים, ֶׁשֹלא  ֵאּלּו  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ּוִמֹּכל 
ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ְולֹוְמִדים סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ּוְמַקְּדִׁשים ַעְצָמם ְּבִלימּוד ַהּסֹוד 

ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש.

ַעל ֵּכן אֹוֶדה ה' ְּבָכל ְלַבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה, ַעל ֶׁשִזיֵּכִני ְלַהִּגיַע ַעד 
ָחַׁשְקִּתי  ָׁשָנה  ְּכַאְרָּבִעים  ְוִלְפֵני  ָיעּוף,  ְוַכֲחלֹום  ְּכֵצל  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי  ֲהלֹום, 
ְמֹאד ְלַזּכֹות ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוַכָּמה ַהְרַּפְתָקֵאי ְדַעדּו 
ָעַלי, ְוִזיֵּכִני ה' ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשַנת תשכ"ט ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהֵּסֶפר "ִנְפָלאֹות ַהֹּזַהר", 
ֶׁשל הצה"ק ַרִּבי יּוְדל רָאְזְנֶּבעְרג ִזי"ַע, ְועֹוד ְסָפִרים ַרִּבים, ְוִלְפֵני ְּכֶעְׂשִרים 
ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִהְתעֹוַרְרִּתי ְלַפְרֵסם ֶאת ְּדַבר ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ָהעֹוָלם, 
ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְלַמד ְוִיְתעֹוֵרר ְוִיְתַלֵהב ִלּבֹו ַלֲעבֹוַדת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוַלָּקֵרב 
יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ַמִים  ִמּׁשָ ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ְּכַהְבָטָחה  ְּבַרֲחִמים,  ַהְּגאּוָלה 
ְזָיָע"א "ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי", ְוַכָּמה ֹּכחֹות ְוַהְׁשָקָעה ָמַסְרנּו 

ָהְרָגִזים,  ָּכל  ִמֻּכָּלם  ִנְׁשָּכִחים  ְׁשֵלָמה, 
ַהָּקׁשֹות.  ָהֲעבֹודֹות  ְוָכל  ַהִּדיִנים  ָּכל 
ָהִניַח ה' ְלָך  ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )שם יד( ְּביֹום 
ֵמָעְצְּבָך ּוִמָרְגֶזָך ּוִמן ָהֲעֹבָדה ַהָּקָׁשה, 
ִמּׁשּום ָּכְך ְׁשקּוָלה ַׁשָּבת ְּכֶנֶגד ַהּתֹוָרה.

ְּכִאּלּו  ַׁשָּבת  ֶׁשּׁשֹוֵמר  ִמי  ְוָכל 
)ישעיה  ְוָכתּוב  ַהּתֹוָרה.  ָּכל  ֶאת  ׁשֹוֵמר 
נו( ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה ֹּזאת ּוֶבן ָאָדם 

ְוֹׁשֵמר  ַיֲחִזיק ָּבּה ֹׁשֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו 
ֶׁשִּמי  ִנְׁשָמע,  ָרע.  ָּכל  ֵמֲעׂשֹות  ָידֹו 
ָּבת ְּכִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ָּכל  ֶׁשּׁשֹוֵמר ֶאת ַהּׁשַ

ַהּתֹוָרה. 
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ַעל ֶזה, ְּבֶמֶׁשְך ַּכֲחִצי ָׁשָנה ָנַסְעִּתי ָּכל יֹום ְּכַאְרַּבע ָׁשעֹות ְנִסיָעה ְוִטְלטּוֵלי 
ם ָׂשָכֵרנּו ֶחֶדר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ְּדָרִכים, ְׁשָעַתִים ָהלֹוְך ּוְׁשָעַתִים ֲחזֹור ְלמֹוְנִסי ֶׁשּׁשָ
ַהֹּזַהר  ַעל  ְוָעַבְדנּו  ַהּזֹוא,  ַהְּקדֹוָׁשה  ָּבֲעבֹוָדה  ַיְפִריעּוִני  ְוֹלא  אֹוִתי  ִיְמְצאּו 
ְוָלֶזה ָלַקְחִּתי  ַהָּקדֹוׁש ָּכל יֹום ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות ָיַחד ִעם עֹוד ַאְבֵרְך, 
, ְוָכל  ים ֶאֶלף ּדֹוָלר( ַהּיֹום ֶנְחָׁשב ְּכִׁשּׁשִ ַהְלָואֹות ְּכֶעֶׂשר ֶאֶלף ּדֹוָלר )ְּבֵעֶרְך ֶׁשל ָאז, ּׁשֶ
ב ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים,  ֶזה ָעָלה ְּבַמֲאָמִצים ְּגדֹוִלים, ּוְבֶאְמַצע ִנְׁשַּבר ַהְּמַחּׁשֵ
ְוַאַחר ָּכְך ִּתיַקְננּו ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים, ְועֹוד ַּפַעם ִנְׁשַּבר ְוָּקִּנינּו ַמְחֵׁשִבים 
ִלי,  ָהיּו  ּוְמִניעֹות  ַהְפָרעֹות  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ְוָכל  ִהְתַקְלֶקלּו,  ֵהם  ְוַגם  ֳחָדִׁשים, 
ְוָׂשָכֵרנּו ְמכֹוַנת ִצּלּום ֵמֶחְבָרה ִעם ִּבּטּוַח ְועֹוד ָהָיה ִאיׁש ַמְחֵׁשִבים ָצמּוד 
ְוָכל ַהְּזַמן ָהָיה ַהְפָרעֹות ְוִקְלקּוִלים ַמה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר, ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ַמה 
ְלַסֵּפר... ַעד ֶׁשְּכָבר ָּפׁשּוט ֹלא ָרצּו ֲאָנִׁשים ּוָפֲחדּו ַלֲעבֹוד ַעל ֶזה, ֶׁשִהְפִסידּו 
ַעל ֶזה ַהְרֵּבה ְּכָסִפים, ְוָכְך ִנְׁשֲאָרה ָהֲעבֹוָדה ְּבֶאְמַצע, ֶׁשֹּלא ָהָיה ִמי ֶׁשּמּוָכן 
ְלַהְמִׁשיְך ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁשב, ּוְבַהִּביִטי ַעל ֶזה ַׁשְבִּתי ָוֶאְרֶאה, ִּכי ְּבִלי ְּתִפָּלה 
ֶאְכֹּתב ַּבֶהְמֵׁשְך(,  ֲחָזָקה ְמֹאד ְוַתֲחנּוִנים לה' ִיְתָּבַרְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח )ּוְכמֹו ּׁשֶ
ְוַהִּנְרֶאה ֶׁשְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת ָצִריְך ַּגם ְזכּות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַעד  ִהְמִּתינּו  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ְוַכִּנְרֶאה  ַמְחִּכים,  ִיְׂשָרֵאל  ְּדֶאֶרץ  ַוֲאֵויָרא  ֶׁשִּתְצָטֵרף 
ָּידּוַע ֵמַהֵּבן ִאיׁש ַחי ִזי"ַע  ֶׁשָאׁשּוב ְמַגּלֹות ַאֶמִריָקה ָלָאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ּוְכמֹו ּׁשֶ
ָתּה  ּכַֹח ְקֻדּׁשָ ֶׁשִּצָּוה ְלַהְדִּפיס ֶאת ְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים ַּדְוָקא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּׁשֶ

ְמַסֵּיַע ּוֵמֵגן.  

ְּבִדיָרה  ִּבְצַפת  ְוָׁשִהיִתי  ָהַרְׁשִּב"י,  ְלִצּיּון  ָנַסְעִּתי  ָׁשִנים  ְּכָׁשֹלׁש  ִלְפֵני 
ַהַּמְׁשִקיָפה ַעל ִצּיּון ָהַרְׁשִּב"יג ְזָיָע"א. ְוָאַמְרִּתי ְׁשָלׁש ְּפָעִמים ְּתִהִּלים ָּכל 

אא וכמו שכתב רבינו בחיי בספרו כד הקמח ערך תורה, וז"ל: התורה צריכה התבודדות 
מי  כי  פירושו  לי  ונראה  וגו',  נפרד"  יבקש  "לתאוה  א'(  י"ח  )משלי  שלמה  שאמר  הוא 
זה מתנאי הלימוד להיות לפעמים  כי  נפרד ומתבודד,  יבקש שיהיה  שמתאוה לתורה 
נפרד מן החברים, מתבודד ומתיחד עם שכלו, ואם עושה כן "בכל תושיה יתגלע" כלומר 

יתגלה ויתפרסם בקי ושלם בכל החכמות, עיי"ש. 

בא והגם שב"ה הדפסנו כמה ספרים, כמו שכר ועונש ותיקון הברית, ועוד רבים עם זוה"ק 
וביאורי הזוה"ק, אמנם הזוהר עצמו לא זכינו להדפיס )ראה לקמן בהערה ח(.  

גא ָּכַתב ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם אֹור ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַהְמלּוָב"ן, ָמָרא 
ְּדָרִזין, ָמָרן ַרֵּבינּו ַיֲעֹקב ַאּבּוֲחִציָרא זצוק"ל זיע"א, ְּבִסְפרֹו ּדֹוֵרׁש טֹוב )ַעּמּוד ע"ב( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
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יֹום ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְרצּוִפים ִעם ַּתֲעִנית ִּדּבּורד, ְוַהָּיִמים ָהיּו ל"ב ל"ג 
ול"ד ָלֹעֶמר, ְּכֵדי ֶׁשְּזכּות ָהַרְׁשִּב"י ְּתַסְּיֵעִני, ְוַסְך ַהֹּכל ִסַּיְמִּתי ֶאת ַהְּתִהִּלים 
ָעִרים )ָּכְך ָעִׂשיִתי 3 ְּפָעִמים  ָנה זֹו ִנְפָּתחּו ַהּׁשְ ְּתַׁשע ְּפָעִמים ]ְּכִמְנַין תש"ע, ֶׁשַּבּׁשָ
ָעִרים, ְוִנְתַקְּיָמה ִּבי  ְּבָׁשָנה ַאַחת([, ַעד ֶׁשָּזִכיִתי ִלְראֹות ְיׁשּועֹות ְוִנְפְּתחּו ַהּׁשְ

לֹום "הֹוִׁשיָעה ה' ִּכי ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים  ְּתִפַּלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ְּבִלּבֹו  ָּגַמר  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך מֹוִׁשיַע  ִמְּבֵני ָאָדם" )ְּתִהִּלים י"ב ב'(, ֶׁשה' 
ִלְהיֹות ָחִסיד ּוְלַכֵּון ַמֲעָׂשיו ַרק ֶלֶׁשם ָׁשַמִים, ְועֹוד – "ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 

ְּגדֹוָלה ְזכּות ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון יֹוֵתר ִמָּכל ַהַּצִּדיִקים.
ַצִּדיק  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ֶׁשָּכַתב  ְזָיָע"א  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֶאלֹוִקי  ַהַּתָּנא  ֲאדֹוֵנינּו  ִׁשְבֵחי 
ְיסֹוד עֹוָלם ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ַיֲעֹקב ַאּבּוֲחִציָרא זי"ע, ְמֻלָּקִטים ִמִּסְפרֹו ּדֹוֵרׁש טֹוב ַעּמּוד 
)ע - ע"ג( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּוְׁשַבח ָהַרְׁשִּב"י ָּגדֹול ִמָּכל ְּבֵני ָאָדם, ְלִפי ֶׁשְּבָיָמיו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 

יֹוָחאי ָהיּו ֲאִפילּו ִּתינֹוקֹות יֹוְדִעים ֶּדֶרְך ַהּסֹוד ָּכָראּוי ְוָכל ְּבֵני ַהּדֹור ָהיּו ַמְטִמיִנים סֹוָדם ְּבִלָּבם, 
לֹום ִּגָּלה סֹודֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם ַעד ֶׁשֲאִפילּו ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ָהיּו  ֶּבֱאֶמת ָהַרְׁשִּב"י ָעָליו ַהּׁשָ
יֹוְדִעין אֹותֹו. עֹוד ָׁשם: ָידּוַע ַמה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּגדֹול ִמָּכל 
ָהעֹוָלם, ּוְמדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָעְברּו ֵמָאָדם ְוַעד ֹנַח ּוִמֵׁשת ּוֵמֲאבֹות ָהעֹוָלם ּוִמן ַהַּסְנֶהְּדִרין. 
עֹוד ָׁשם: ּוְלעֹוָלם ְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ִהיא ָהעֹוֶמֶדת ִעָּמנּו ְּבָגלּות ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח וזש"ה 
ּוְזכּוְתָך  ָוֶעד",  ְלעֹוָלם  "ֱאֹלִקים  ַהָּכבֹוד  ַּבִּכֵּסא  ָחקּוק  ִׁשְמָך  ְדַהְיינּו  ז'(  מ"ה  )ְּתִהִּלים  "ִּכְסֲאָך" 
ֶבט ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה  לֹום ַּתֲעֹמד ָלֶזה ַהּׁשֵ ֶׁשָהָיה ָחׁשּוב ְּכֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהּׁשָ

ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. )ְוָׁשם ְּבָפסּוק ה' ַעל ֵּכן ְמָׁשֲחָך ... ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך, ְמַרֵּמז ַעל ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש(.

דא ואמר המקובל האלוקי רבי יצחק אלפייה זי"ע: מקובלנו שתענית הדיבור כפי שנוהגים 
בכל יישוב ויישוב עם קריאת התהלים 3 פעמים שוה ל-65,000 תעניות )!!!(. ולפי דבריו 
3 ימים יוצא 195.000 תעניות, זאת אומרת 550 שנה תעניות. ועל זה אפשר להמליץ 
את הפיוט של הצדיק הקדוש המקובל רבי ישראל נג'ארה זי"ע )צפת ה' ש"י 1550 – עזה ה' 
שפ"ה 1625 לערך(. מזמירותיו הפיוט הקדוש "יה ריבון עלם ועלמיא" בארמית, ששרים 

אותו בשבת, לּו ִיְחֶיה ְּגַבר ְׁשִנין ַאְלִפין. ָלא ֵיעֹול ְּגבּוְרֵּתְך ְּבחּוְׁשְּבַנָיא, שאי אפשר לדעת עד 
כמה חשוב לפני השם יתברך אמירת התהלים שאמירתה עולה בחשבון אלף שנים. אם 
בן אדם פשוט אומר שלש פעמים תהלים ברצף עם תענית דיבור ועושה כן שש פעמים 
ְּגבּוְרֵּתְך  ֵיעֹול  "ָלא  שאומר  וכמו  שנה.   1101 התענה  כאילו  לו  עולה  רצופים[  לא  ]גם 
ְּבחּוְׁשְּבַנָיא" – שאי אתה יכול להבין, אבל המעלה – עד כדי ששוה כמו "לּו ִיְחֶיה ְּגַבר ְׁשִנין 
ַאְלִפין", ואל תתמה כיצד מוצאים רמזים בפיוט, - שכידוע נאמרו בקדושה עליונה, וידוע 
המעשה ששר שירות ותשבחות להשי"ת וכחום היום הפשיט מעט שרויליו – ושלח לו 
רבינו האר"י שישוב ללבוש בגדים העליונים – כי המלאכים ירדו לשמוע שירתו וכאשר 

הרים השרוולים פרחו להם. ומיד תיקן הענין ושב לקדמותו.
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ָאָדם", ַּכֲאֶׁשר ַמְחִליט ְּבִלּבֹו ֹלא ִלְסֹמְך ַעל ָּבָׂשר ַוַדם, ֶאָּלא ָּכל ִּבְטחֹונֹו לה' 
ִיְתָּבַרְך, ִּבְלִּתי ַלה' ְלַבּדֹו. ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל )ַּדף 
ֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו  ֵרי שֶׁ קצ"ח ַעּמּוד א' ְוַעּמּוד ב'( ַעל ַהָּפסּוק )ְּתִהִּלים קמ"ו ה'(: "ַאשְׁ

ִׂשְברֹו ַעל ה' ֱאֹלָקיו" )ַעֵּין ָׁשם ְוִתְמָצא אֹור ָּגדֹול(.

ְוַכֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּכף ַהַחִּיים )ִסיָמן קנ"ו סקי"א(, ֶׁשֵהִביא ֶאת ִּדְבֵרי 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב )ֵאִלָּיהּו זּוָטא פ"א(, ֹלא ָחַרב ָהעֹוָלם ֶאָּלא ְּבִפְׁשָעה 
ְוָכל  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ִּפְׁשָעּה  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ָחְרָבה  ְוֹלא  ּתֹוָרה  ֶׁשל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ִּפְׁשָעּה  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ֵאיָנן  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַהָּבאֹות  ַהָּצרֹות 
"ְּבֶפַׁשע ַיֲעֹקב ָּכל ֹזאת" )ִמיָכה ֶּפֶרק א' ָּפסּוק ה'( ְוָּכַתב ָׁשם: ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ָהָאָדם 
ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּמֹאד ְּבָכל ַמֲאַמֵּצי כֹוחֹו ָלצּוד ַהְּזַמן ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוַלֲעֹסק 
ּוַמְרָּגִלּיֹות  טֹובֹות  ֲאָבִנים  ַהַּמִּציל  ְּכמֹו  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַמה  ְּבָכל  ַּבּתֹוָרה  ּבֹו 
ִמזּוטֹו ֶׁשל ָים, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש 

ְוֹנֶפת צּוִפים" )ְּתִהִלים ֶּפֶרק י"ט, י"א(.

ּוְבֵסֶפר ִׂשיַח ִיְצָחק )ֵחֶלק א - ָּדרּוׁש ְּבִעְנַין ב' נונין ֶׁשל ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ְוכּו' אֹות לה(, 
ָּכַתב, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ִאם ָהיּו עֹוְסִקים ָּבּה ִיְׂשָרֵאל ֻרָּבם, ָאז 
ֹלא ָהָיה ֻאָּמה ְוָלׁשֹון ׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהם, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּבֶפֶרק ַקָּמא ְּדָבָבא ָּבְתָרא ח' ע"א( 
א ֶמֶלְך ָׂשִרים", ִאם  "ַּגם ִּכי ִיְתנּו ַּבּגֹוִיים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם ַוָּיֵחּלּו ְּמָעט ִמַּמּׂשָ
כּוָּלם אֹו ֻרָּבם ַיַעְסקּו ַּבּתֹוָרה, ָאז "ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם", ֲאָבל ִאם ְמַעט ֵהם, ָאז 
א ֶמֶלְך ְוָׂשִרים", ֶׁשַהִּמְצוֹות ְמִגינֹות ֲעֵליֶהם ְלִפי ָׁשָעה, ּוְכמֹו  "ַוָּיֵחּלּו ִמַּמּׂשָ
ֶׁשָּכתּוב ְּבִמְדַרׁש ֵאיָכה ַרָּבִתי "ְוָצָבא ִתָּנֵתן ַעל ַהָּתִמיד ְּבֶפַׁשע, ְּבִפְׁשָעּה ֶׁשל 
ִמַּתְלמּוד ּתֹוָרה,  ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַבְּטִלים  ְוכּו',  ֵאיָמַתי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּגֹוְזִרים  ּתֹוָרה, 
ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל  "ְוָראּו  ִּדְכִתיב  ִלְבָרָכה ַמאי  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך" )ְּדָבִרים כח, י(, ֵאּלּו ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש. 
]ְוִנְרֶאה ַּכָּוָנתֹו ֶׁשְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד ְמַרֵּמז ַעל ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ְוִאּלּו ְּתִפִּלין ֶׁשל 
ֹראׁש ְמַרֵּמז ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה, ְוַרק ַעל ְיֵדי ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש ְּכלֹוַמר ַּתְלמּוד 

ּתֹוָרה, ִיּפֹול ַּפַחד ַעל ָּכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם[. 

ְוַכָּמה ַצַער ֵיׁש ָּבעֹוָלם, ְוָכל יֹום רח"ל ְמֵלִאים ִמְכָּתִבים ְּבדֹוַאר, ְוָהֵעיַנִים 
ּבֹוכֹות ְוַהֵּלב ִנְקָרע, ּוִבְפָרט ָהָאסֹון ָהַאֲחרֹון ]כ"ט ִּכְסֵלו תשע"א[ ֶׁשִּנְׂשְרפּו 
ְלַמְעָלה ֵמַאְרָּבִעים ְיהּוִדים ַחִּיים, ָּדָבר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִכיל ּוְלָהִבין, ּוְבַוַּדאי 
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ָאנּו  ַאְך  ָקׁשֹות,  ִמְּגֵזרֹות  אֹוָתנּו  ְוִהִּצילּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכָלל  ַעל  ִּכְּפרּו  ְּבמֹוָתם 
ר ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ְועֹוד  ֻמְכָרִחים ְלַקֵּים "ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו"ה, ּוְלִהְתַקּׁשֵ

הא ובשריפה הזאת נשרפו למעלה מחמש מיליון עצים, חמישים אלף דונם, ושנים עשר 
אלף אנשים גלו מבתיהם, וכל זה צריך לעורר אותנו, ועלינו ללמוד את הכתוב בתורה, 
ֶדה" שמרמז על ישראל כמו שאמרו חז"ל על ישראל  )דברים פרק כ' י"ט( "ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהּׂשָ

"אתם קרויים אדם". ובזוהר )חלק ב דף ס' ע"ב(, וז"ל: ואין עץ אלא תורה, דכתיב )משלי 
ג יח( עץ חיים היא למחזיקים בה, ואין תורה אלא קודשא בריך הוא, רבי אבא אמר אין 

עץ אלא קודשא בריך הוא, דכתיב )דברים כ יט( כי האדם עץ השדה עץ השדה ודאי, דא 
עץ שדה דתפוחין קדישין, ]כאן מרמז דקודשא בריך ואורייתא וישראל חד הוא, דכולם 
נרמזים בעץ השדה[, וכד אתגלי זיו יקרא דמלכיהון עלייהו, כדין וישלך אל המים וימתקו 
המים, מאי וימתקו המים, דקטיגורא אתעביד סניגורא. אמר רבי אבא, תא חזי בקדמיתא 
כד עאלו ישראל בקיימא דקודשא בריך הוא, לא עאלו כדקא יאות, מאי טעמא, בגין 
דאתגזרו ולא אתפרעו, ולא אתגלייא רשימא קדישא, כיון דמטו הכא מה כתיב, שם 
שם לו חק ומשפט, תמן עאלו ישראל בתרין חולקין קדישין, בההוא גלויא דאתגליא 
רשימא דלהון, ואקרון חק ומשפט, חק כמה דאת אמר )משלי לא טו( ותתן טרף לביתה 
וחק לנערותיה, ומשפט כמה דאת אמר )תהלים פא ה( משפט לאלה"י יעקב, ושם נסהו, 
בההוא את קדישא, כמה דאת אמר כי חק לישראל הוא, בספרא דרב ייבא סבא, אמר 
)על התורה  ובפירוש הרקאנאטי  מלה על ההוא חוטרא קדישא, עד כאן לשון הזוה"ק. 
אין  ז"ל  רבותינו  ידעת מאמר  כבר  עצה  לא תשחית את  וטעם  כתב,  - פרשת שופטים( 

לך כל עשב ועשב למטה וכו' והנה בהשחיתו למטה פוגם למעלה אמנם אם אינו טוען 
פירות כבר פסק כחו והבן מאמר רבותינו ז"ל לא שכיב שכבת ברי אלא דקץ תאינתא 
ובשעה  אליעזר  רבי  בפרקי  רז"ל  ואמרו  כפשוטו  עץ השדה  כי האדם  וזהו  זמניה  בלא 
שכורתין עץ אילן שעושה פרי, הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע וכן 
ובספר חסד לאברהם )מעין ה - נהר י"ז( כתב, וז"ל: וזה  בשעה שהנפש יוצאה מן הגוף. 
שכתוב "כי תצור על עיר ימים רבים" וגו', שהאל יתברך מדבר עם מלאך המות שהולך 
ומסטין לאדם למעלה, וזה שכתוב, "כי תצור על עיר" שהוא האדם להלחם בטענותיו, 
ותראה שבעץ שיש בתוכו מגולגל שום רוח, לא תשחית את עצה "כי האדם עץ השדה 
שבסיבתך  במצור  מפניך  לבא  האדם,  ממש  הוא  העץ  אותו  ר"ל  במצור",  מפניך  לבא 
והענין  נכנס במצור ההוא של העץ לשמור עצמו ממך.  רודף אותו להזיקו, הוא  אתה 
כשהרוח הולך נע ונד בתוך כף הקלע בורח מן השטן, ומכניס עצמו בדומם או בצומח 
במקום הגזור עליו והראוי לו, ואז כשנכנס בגוף אין יכול להזיק לו השטן, וגם כן תבין 
הצומח  באכילת  פירוש  וגו'  דגנך"  "ואספת  כן פסוק  וגם  וגו',  "אסוף אסיפם"  הפסוק 
ואכלת ושבעת, שהיא שביעת הנפש מן הנאבד ממנו, תאסוף הנצוצות המובלעות בתוכו 
שהם דגנך וגו' דגנך ממש ]כמו שכתב הבעש"ט דהא דאדם בוחר פרי מסויים מתוך שק 
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ֲעַדִין ְמַצִּפים ָאנּו ְלֶגֶׁשם, ְוָאְמרּו ְּבֵׁשם ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְׁשִּליָט"א ֶׁשּיֹוֵתר 
ְּתִפּלֹוֵתינּו  ִנְׁשָמעֹות  ֹלא  ֵהיַאְך  ְוִלְפֹחד  ִליָרא  ָלנּו  ֵיׁש  ְּגָׁשִמים  ֵמֲעִציַרת 

ַּבָּמרֹום, ְוַהִאם ַנַעֶׂשנּו ָּכל ָּכְך ְּגרּוִעים רח"ל?

ַוַיְבִהילּוִני ַרְעיֹוַני, ְורּוִחי ַּתְהָמה, ְוַׂשְרַעֵּפי ִלִּבי ָּבֲערּו ְבִקְרִּבי, ָואֹוַמר, ֹלא 
ֵעת ַלֲחׁשֹותו ְוֵאין ַּבֶּמה ְלַכּסֹות, ַעל ֵּכן ִּדְבֵרי ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִציוּוִני )ְּתִהִּלים קי"ט' 

תפוחים וכדומה זהו מפני ששייכות הניצוצות הנמצאות בפרי זה דוקא לנשמתו דוקא 
וח"ו אין זה על דרך המקרה )ראה באריכות בהקדמה לשו"ת זבחו זבחי צדק מה שמביא מכתבי 
האר"י ז"ל([, ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואחר כך ואכלת ושבעת שהיא שביעת הנפש 

מן הנאבד ממנה, השמרו לכם אם לא תשמרו דברי תורה וסרתם וגו', ועצר את השמים 
וגו' שישאר העולם יבש, והאדמה לא תתן את יבולה ויהיו הנצוצות מובלעים בתוכה, וזהו 
ואבדתם מהרה כי זהו האיבוד שלהם, וזה שאמרו רבותינו ז"ל גדול יום גשמים כקיבוץ 
יורידו אותה  יותר רעה,  ואם תהיה הנשמה  )נהר כ"ח בס"ד(.  כמו שיתבאר לקמן  גליות 
לדומם, והאדם שיש לו קורבה עם נשמתו מתקן אותה ומוציא אותה מהמצרים האלו, כי 
היותר קשה שבגלגולים הוא גלגול באבן דומם יבש שלא יוצא ממנו תועלת, שנאמר 
"אבן מקיר תזעק", לצאת אותו הרוח ממקומו, וכמו נבל שנאמר "וימת לבו ויהי לאבן", 
שבא בגלגול בנבל שהיא נשמת בלעם, ולזה יונוס ויומבירוס בניו, עשו את העגל כמו 

שיתבאר לקמן בס"ד, עכ"ל. 
היוצא לנו מזה כי העץ מרמז על עץ החיים שהיא התורה הקדושה, וכן על נשמת האדם 
ועוד על גלגולי הנשמות, והכל קשור זה בזה, וכמו שאמרו חז"ל שאין השריפה מצויה 
הדלקה,  מצויה  שבת  חילול  שיש  שבמקום  חז"ל  אמרו  וכן  תורה,  ביטול  במקום  אלא 
חול  בדבורי  גם  וידוע שהרשב"י החמיר  ושמחת ש"ק.  בלימוד התורה  ועלינו להתחזק 
בשבת שאסור )כמובא בתוס' שבת(. על כן צריכים אנו במיוחד להתחזק בלימוד התורה, 
שמסובב  שכידוע  הנשמות  בתיקון  תלויה  הגאולה  וכל  קודש.  בשבת  הזוה"ק  ובלימוד 
תורה  בלימוד  להרבות  זה  ביותר  הגדול  התיקון  כן  על  נידח,  ממנו  ידח  לבלתי  הסיבות 
לשמה, וזה בא רק על ידי לימוד הזוהר הקדוש, כי בלי לימוד הזוהר הקדוש אי אפשר 
ללמוד תורה לשמה )כמבואר בזוה"ק(, ובזה יתבטלו וישרפו הקליפות, וממילא לא יהיו 
שריפות גשמיות, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, ויוליכנו מהרה קוממיות לארצינו 

בב"א. 

וא ובספר הקדוש "קב הישר" פרק ה' כתב וזה לשון קדשו: 
במצות התוכחה מתקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך"

א( "ואהבת לרעך כמוך", אמרו רבותינו זכרונם לברכה, זה הוא הפסוק שהוא כלל גדול 
שבתורה. ואין לך אהבה יותר, כשרואה האדם דבר מגונה באחיו ישראל שעושה איזה 

חטא ועון, שצריך להוכיחו על זה, כי נשמתן של ישראל הן קשורין ודבוקין זה בזה.
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צריך להודיע לחבירו אולי יזכה ושב ורפא לו 
והעונשים  והסיבות  ההרפתקאות  יודע  שהוא  מי  האדם  שצריך  הוא,  הכלל  אבל  ב( 
שבאים על נשמת האדם אחר יציאת הנשמה מהגוף, צריך להודיע לחבירו אולי על ידו 

יזכה חבירו גם כן, ויעזוב דרכו הרשעה, ושב ורפא לו.
אויר העולם מלא נשמות שאין להם מנוחה בעולם העליון 

זה אכתוב קצת בקצרה עונש הנשמה שאדם פוגם בה בעוונותינו  והנה פה בפרק  ג( 
הרבים. דע, כי אוירא חללא דעלמא הן מלאים מנשמות בני אדם שאינם יכולין עדיין 

לבא למקום מנוחתן, וכמו שהעידו תלמידים של הרב האר"י ז"ל שהיה אומר להם:
האילנות והשדות מלאים רבבות נשמות שמתחננים לתיקון

עדיין  לבא  יכולין  שאינם  הנדחין  נשמות  מלא  הן  וחללה  דעלמא  אוירא  כי  דעו,  ד( 
שכל  בעצמו  הוא  וראה  בשדה,  תורה  ללמוד  ז"ל  האר"י  הלך  אחת  ופעם  למנוחתם. 
האילנות היו מלאים נשמות בלי מספר, וכן היו על פני השדה, וגם על פני המים היו כמה 

רבבות נשמות.
ה( ושאל אותם הרב האר"י ז"ל מה טיבם כאן, והשיבו, שנדחו מחוץ לפרגודא קדישא, 
בעבור שלא עשו תשובה על פשעיהם והיו מונעים את חבריהם מלעשות תשובה, והיו נע 
ונד בארץ ובאוירא דרקיע, זה בכה וזה בכה, ועכשיו היו שומעים בת קול המכריזים בכל 
העולמות שיש איש אחד צדיק בארץ האריז"ל אשר יש כח בידו לתקן הנשמות הנדחות, 
ועל כן נאספו לכאן לבקש ממנו לרחם עליהם לתקן אותם, כדי שיוכלו לבא למקום 
מנוחתם ולא יסבלו עוד צער גדול כזה. והבטיח האר"י החסיד ז"ל לעשות לטובתם מה 
שהוא באפשרית, וסיפר אחר כך האר"י ז"ל לתלמידיו המעשה הזה, כי ראו שהאר"י ז"ל 

שאל להם להנשמות, ולא ידעו למי שואל ומי היה המשיב, עד כאן לשונו.

תפלת הצדיק שמתפלל בכוונה, עולה למתחת כסא הכבוד, ושם מתדבקים אליה 
נשמות נדחות ועולין עמה

כיון  צדיק,  של  בתפלה  אותם  להעלות  יכולין  היו  הנשמות  שאלו  כתוב,  ובחיבורו  ו( 
מתלבשים  ואז  הכבוד.  כסא  תחת  למעלה  עולה  תפלתו  אז  בכוונה  מתפלל  שהצדיק 

באותה התפלה כמה נשמות ומתלוים בהדי אותה תפלה.
ז( כמו שכתב הזוהר בסוד הפסוק "תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו". כמה 
נשמות מתעטפין ומתדבקין בתפלה של עני, ואין תפלה יותר חביב קמיה הקדוש ברוך 
ונורא השורף סביביו.  גדול  בלהב  צדיק, שעולין  ותפלה של  עני,  כמו תפלה של  הוא 
והסטרא אחרא מתיירא להתקרב למקום תפלת העני ותפלת הצדיק, ועל ידי כן הנשמות 

הנדחות עולין עם התפלה.
כאשר נשמת הצדיק עוברת דרך הגיהנום, מתאחזין בה נשמות האבודות ועולין עמה

ח( וזהו הענין ממש בנשמת הצדיק, שכיון שנפטר מהעולם עובר דרך הגיהנם כדי שבזכותו 
בהעבירו דרך שם יתאחזו בו נשמות האבודות ויעלו עם נשמתא קדישא דא ]נשמה קדושה זו[.
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מ"ו( "ַוֲאַדְּבָרה ְבֵעֹדֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְוֹלא ֵאבֹוׁש", ִּכי ֹלא ְדָבַרי ֵהָּמה ֶאָּלא 
ְּבַׁשְווָעם,  ֵחָמה  ְוָעְצרּו  ְּבגֹוְבָהם  ַחָּמה  ֶהֱעִניקּו  ֲאֶׁשר  ִזי"ַע  ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְבֵרי 
ם ִּגּבֹוִרים  ּוֵּמֵּמיֶהם ָאנּו ׁשֹוִתים ּוִמִּפיֶהם ָאנּו ַחִּיים ֲהֹלא ֵהָּמה ַאְנֵׁשי ַהּׁשֵ
ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַחִּיים לּוָצאטֹו  ַרֵּבנּו מֶׁשה  ֵהָּמה,  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ַּבַעל ַה"ְמִּסַּלת ְיָׁשִרים", ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבִקי ָעצּום ְּבָכל 
ַמְכַמֵּני ַהּתֹוָרה ]ֲאֶׁשר ָאַמר ָעָליו ְקדֹוׁש ה' ַהְּגָר"א זי"ע, ְּדִאּלּו ָהָיה ַחי ְּבדֹורֹו 
ְוהּוא  ִקילֹוֶמְטִרים[  ֲאְלֵפי  ַמֲהַלְך   - ַהְּטהֹוִרים  ָּפָניו  ְלַקֵּבל  ַרְגִלי  הֹוֵלְך  ָהָיה 
ַהּזֹו,  ָהֵעָצה  ֶאת  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַעם  ְּגֵזרֹות  ְלַבֵּטל  ֵעָצה  ָמָצא  ָקְדׁשֹו ֹלא  ְּברּוַח 
ֵסֶפר  ֶׁשל  ָהֶעְליֹוָנה  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֶׁשְּבֹכַח  ֶהְפֵסק,  ְּבֶרֶצף ְלֹלא  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ִלּמּוד 

ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים.

ָלֵכן ִּתֵּקן ִּביִׁשיָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ֶׁשל ִּגיְרָסא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְּבִמְׁשָמרֹות ְלֹלא ֶהְפֵסק ְּכָלל ֵמֵעת ְלֵעת, ְוָקַבע ָּדָבר ֶזה ְּכַּתָּקָנה ָהִראׁשֹוָנה 
ִּביִׁשיָבתֹו, ְוּכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָּדָבר ְּבִאֶּגֶרת ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: 
"ֹזאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות ֹקֶדׁש ְלִהָּנֵצל ֵמֶרֶׁשת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, 
ּוְבַוַּדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵּקַח ַעל ֹזאת ְוֹלא ַיְחְּדלּו ִּכי ַרב ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד... 
ַאֲחֵרי  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ַחְכֵמי  ַיְׁשִליכּו  ְוַעָּתה ַאל  ַהּדֹור,  ִלְגדֹוֵלי  ְוִצָּוה 
ר ֵחיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָּדָבר ֶזה ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום,  ַּגָּום, ִּכי ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיּׁשֵ
ֲאָבל ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַּקח ֶאת ָהֵעָצה ַהֹּזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות ִּכי ֵאין ָּכמֹוָה ְלטֹוָבה 

ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִּכי ֹלא ָּדָבר ָקֶׁשה הּוא ְּכָלל". 

עיניו של האריז"ל כמעט כהו מראיית רבבות נשמות שעלו מקבריהם לעלות למעלה
ט( וכן סיפר החסיד ר' גדליה ז"ל, אחד מתלמידי האר"י ז"ל לחביריו, שבכל ערב שבת 
היו הולכין חוץ לעיר לקבלת שבת. והיה פעם אחת מספר הקדוש האר"י ז"ל נפלאות 
מה שראה כמה וכמה פעמים כשהיה עומד על ראש ההר שהיה מחוץ לעיר, ועל אותו 
בימינו,  במהרה  ותכונן  תבנה  צפת  קדושה  קהלה  של  חיים  הבית  כל  ראה  ההר  ראש 
וראה חיילות של נשמות שעלו מהקברים לעלות למעלה, לגן עדן של מעלה, וכן ראה 
כמה רבבות נשמות לאין מספר שירדו כנגדם, והם הנשמות יתרות שנתוספים באנשים 
מספר  לאין  עצומות  וחיילות  הנשמות  ועירבוב  בלבול  רוב  ומתוך  שבת,  בכל  כשרים 
כמעט כהו עיניו מראות, והיה מוכרח להעצים עיניו, ואף על פי כן ראה אותן בעינים 

סגורות.
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ְוִלְפֵני ֵמָאה ְוַאַחד ָׁשִנים ָחי ֵּביֵנינּו ְקדֹוׁש ה' ַהָּיִחיד ְּבדֹורֹוז ֲאֶׁשר ָּכל 
ְּגדֹוֵלי ִמְזַרח ּוַמֲעָרב ֵנאֹותּו ְלאֹורֹו, ַמר ִניהּו ַרָּבה ָמָרן ֲהֵרי"ח ַהּטֹוב זי"ע, 
ְוֹכה ָּכַתב ְּבִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש ַהֶּבן ִאיׁש ָחי: )ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות ָׁשָנה ְׁשִנָּיה(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ֶאֶלף  ַׁשָּבת,  ְּביֹום  ַהּתֹוָרה  ֵמֵעֶסק  ֲהַנֲעֶׂשה  ֹּפַעל  ְּדָגדֹול  ז"ל:  ַהְּמֻקָּבִלים  ָּכְתבּו 
ְּפָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעֶׂשה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשל ְיֵמי ַהחֹול. עכל"ק. ּוֵבאּורֹו: ַעל 
י ַמֲאַמר ֲחַז"ל, ְדיֹומֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ֶאֶלף ָׁשִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך  פִּ
ְּכיֹום ֶאְתמֹול ְוגֹו' – ְוַׁשָּבת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא – ֹזאת אֹוֶמֶרת, ְּכיֹומֹו 
ְוִיְתַעֶּלה,  ַהֶשִׁי"ת  ְּבֵעֶרְך ֶׁשל יֹומֹו ֶׁשל  ֵּכן ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַהּכֹל  ֶׁשל ַהָּקָּב"ה. ִאם 
ְיֵמי  ְלֵעֶרְך  ָידֹות,  ֶאֶלף  עֹוָלה  קֹוֶדׁש,  ְּבַׁשָּבת  ְקדֹוָׁשה  ְּפֻעָּלה  ָּכל  ֵּכן,  ַעל  ֲאֶׁשר 

ַהחֹול. )ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר(.

מּוָעה  ּוְגדֹול ַהְּמֻקָּבִלים ֶׁשַחי ְּבדֹוֵרנּו ִמַּבֲעֵלי רּוַח ַהֹקוֶדש, ִמַמֲעִתיֵקי ַהּׁשְ
ְוָאַמר: "ָׁשָעה ֶׁשל  ְמֹקָרָביו  ְּבָאְזֵני  ַּפַעם  ִהְתַּבֵּטא  ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי זי"ע  ַרֵּבנּו 

הגדול  הוא  חי  איש  שהבן  מעיד  זצוקללה"ה  רוקח  יהושע  רבי  מבעלזא  הגה"ק  וכן  זא 
גם בפולין אצל  נודע כיחיד בדורו  והסיפור הוא כדלהלן: שמעו של רבינו היה  בדורו. 
רוח  ובעל  האלקים  איש  והנורא,  הקדוש  הגאון  הוא  דאז,  האדמורי"ם  מגדולי  אחד 
הקודש, האדמו"ר השני של חסידי בעלז, רבי יהושע רוקח זצוק"ל )אשר היה נחשב כמעט 
בעלז,  הרבה מחסדי  אצל  נפלא  דבר  כפי ששמעתי  והוא  ההוא(,  בדור  כגדול האדמורי"ם 

לי  ואמרו  שליט"א(  גרינוולד  יעקב  רבי  הצדיק  הגאון  הוא  )ומהם  שבהם,  חכמים  ומהתלמידי 
שהוא דבר מקובל ומפורסם וידוע ביניהם, שכאשר בשנת תרנ"ד נפטר האדמו"ר השני 
של חסידי בעלז, הוא הגה"ק רבי יהושע רוקח זצ"ל הנ"ל, אמר עליו בנו, הוא הגה"ק 
רבי יששכר דוב רוקח )מי שהיה אחר כך האדמו"ר השלישי של חסידי בעלז( שאמר לו אביו 
רבי יהושע הנ"ל, שלא יכתבו עליו על מצבת קבורתו יחיד בדורו )כפי שכתבו על אביו, הוא 
עליו  בדורו(, אבל  יחיד  זצוק"ל, שכתבו על מצבת קבורתו  רוקח  רבי שר שלום  האדמו"ר הראשון 

לא יכתבו כן, מפני שהיחיד בדור הזה הוא רבי יוסף חיים הנמצא בבגדאד, והוא היחיד 
בדורו. וכך באמת היה שעל מצבת קבורתו של רבי יהושע רוקח הנ"ל לא כתבו יחיד 
בדורו )למרות שמצד גדולתו שאין לשער היה ראוי לכינוי זה, כמפורסם(, ומחמת זה לא כתבו כן 
גם על בנו אחריו האדמו"ר השלישי רבי יששכר דוב רוקח זצ"ל. והנה, בשנת פטירתו 
של רבי יהושע רוקח זצ"ל שהיתה שנת תרנ"ד, היה אז רבינו יוסף חיים זצ"ל בעל הבן 
איש חי, כבן ששים שנה לחייו. והוא דבר פלא שבאותו זמן עדיין לא הוציא רבינו את 
ספרו הבן איש חי לאור, ואם כן מהיכן שמע עליו רבי יהושע רוקח זצ"ל. אין זאת אלא 
שתורתו ויראתו קדושתו ופרישותו של רבינו היו מכריזים עליו מסוף העולם ועד סופו. 

וגם במתיבתא דרקיעא היו מכריזים עליו הזהרו בפלוני ובתורתו.
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ָּבת, ָׁשָוה ְלִלּמּוד ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ְּביֹום ֹחל.  ִלּמּוד ּתֹוָרה ַעל ֶּדֶרְך ַהְּפָׁשט ְּביֹום ַהּׁשַ
ְּפָׁשט  ָׁשָנה ֶׁשל ִלּמּוד  ִהיא ְּכמֹו  ֹחל,  ְּביֹום  ְוַקָּבָלה  ֹזַהר  ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד  ְוָׁשָעה 
ְוֹזַהר ְּביֹום ַׁשָּבת ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָעה ָׁשֶוה ְלִלּמּוד ִׁשְבִעים  ְּביֹום ֹחל. ְוִלּמּוד ַהַּקָּבָלה 
ַהַחִּיים  ַהַּכף  הגה"ק  ּוָפַסק  ַצִּדיִקים(.ח  )ֶּדֶרְך  עכ"ל  ַהֹחל",  ִּבימֹות  ָׁשָנה  ְוָחֵמׁש 
ְוֶזה  יֹוֵעץ  ַהֶּפֶלא  ְוָכַתב  ַהַּקָּבָלה.  ְלִלּמּוד  ֵיָחֵׁשב  ַהזֹוַהר  ְּדִלּמּוד  סקי"ב(,  )קנ"ה 

הּוא  ַהְרֵּבה  ְׁשִגיאֹות  ּבֹו  ְוׁשֹוֶגה  ָקָאַמר  ַמאי  ָיַדע  ֹלא  ִאי  ַוֲאִפילּו  ְלׁשֹונֹו: 
יִרים ב, ד( "ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה", ּוֵפְרׁשּו  ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ְּכִדְכִתיב )ִׁשיר ַהּׁשִ

ֲחַז"ל, ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ַעַּכ"ל. 

ּוְכָבר ִּדֵּבר ְּבָקְדׁשֹו ַמֲהַר"ׁש ּבּוַזְגלֹו זי"ע ֵמאֹור ֵעיֵנינּו ַּבַעל "ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך", 
ְּדִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש עֹוֶלה ָׁשָעה ֶאָחת ְלֵעֶרְך ָׁשָנה ֶׁשל ִלּמּוד ַהְּפָׁשט, ְוהּוָבא 
ְּפָסקֹו ְּבַכף ַהַחִּיים )ִסיָמן קנ"ה סקי"ב(, וז"ל ַה"ִּכֵסא ֶמֶלְך" )ִּתּקּון מ"ג(: ִּכי ִלּמּוד 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִגיְרָסא ְּבָעְלָמא, ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶּכה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה  ֲאִפּלּו ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה, ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
ֵהיָכָלא  ִמְּבֵני  ַהָּבא  עֹוָלם  ֶּבן  ֶׁשהּוא  לֹו  ּוֻמְבָטח  ְּתִמיָמה,  ָׁשָנה  ַהְּפָׁשט  ְּבִלּמּוד 

ְּדַמְלָּכא, ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוְׁשִבים ִראׁשֹוָנה ְּבַמְלכּוָתא ִּדְרִקיָעא.

ַּגם ְּבִתּקּון ל' ָּכַתב )ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַּכָּמה ָּגדֹול ִחּיּוב ַעל ַּתְלִמיד 
ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ַקָּבָלה  לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ְוָעְנָׁשם  ַקָּבָלה.  ִלְלֹמד  ָחָכם 
ָּגלּוָתא ִּכי ֵהם ְמַעְּכִבים ַהְּגֻאָּלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִּכי ַיֲעֶׂשה ְּבָׁשָעה ַאַחת ְּבִלּמּוד 
ֹּכָחּה  ָּגדֹול  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפָׁשֵטי  ָיִמים  ֹחֶדׁש  ְּבִלּמּוד  ַנֲעֶׂשה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהַּקָּבָלה 

ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה )ָׁשם ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים(ט.

ַהּקֹוֵרא  ִיְמָצא  ַרֵּבנּו  ְלִדְבֵרי  ַוֲהָבָנה  חא ושם בספר דרך צדיקים כתב הערה מאת רש"ר: 
ְוַכִּנְזַּכר  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ֵאֶצל  ּוְכֶתֶבן  ְּכָחִציר  ַהִּמְׁשָנה  ִלּמּוד  ֶאת  ַהְמַדֶּמה  ַהֹּזַהר  ִמְּלׁשֹון 
ָיְדִעין  ְוָלא  ְּבאֹוַרְיָתא  ֶּתֶבן  ְּדָאְכִלין  ְלִאינּון  "ַווי  עה:(  )ַּדף  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  "ַוֵּיֵצא"  ְּבָפָרַׁשת 
ַהַהְקָּדמֹות",  ְל"ַׁשַער  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ִויָטאל  ַחִּיים  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ֵהִביא  ְועֹוד  ְּדאֹוַרְיָתא".  ְּבִסְתֵרי 

ְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ֶׁשּקֹוְרִאים ְלִלּמּוד ַהִּנְגֶלה ִׁשְפָחה ּוְקִליִּפין ְלֻעַּמת ּתֹוַרת ַהַּקָּבָלה.

טא הערה: ולכאורה יש להבין החילוק מדוע פעם אומר כחודש ימים, ופעם אומר כשנה? 
מאוד  שלו  לימוד הפשט  אז  קבלה  שיודע  חכם  דלתלמיד  א'  אופנים,  בב'  לפרש  יש 
גבוה ולכן יש יחס של כחודש ימים, ואילו למי שלא יודע קבלה אז לימוד הפשט שלו 
נמוך – שכאשר לומד זוהר הקדוש נחשב כשנה לערך כנגד זה. – ובאופן ב' – יש לדקדק 
שבתיקון ל' דיבר רק על לימוד קבלה, ובזה היחס לפשט – כחודש ימים, ואילו בתיקון 
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ָהעֹוֶלה ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך והרי"ח ַהּטֹוב זי”ע, ְדַהלֹוֵמד ָׁשָעה 
ִאם  ֶזה,  ּוְלִפי  ְּביֹום חֹול.  ְּפָׁשט  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ְּכלֹוֵמד  ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש,  ַהָּקדֹוׁש  ֹּזַהר 
ִּיְזֶּכה ִלְלֹמד ֵׁשׁש ָׁשעֹות ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֲהֵרי ֶׁשָּזָכה ְלַתֵּקן ָּכל ַהִׁשית 
ַאְלִפין ְיֵמי ַהְּבִריָאה )ְוָכל ָהעֹוָלם ִמְתַעֶּלה ַעל ָידֹו(. ּוְבּנֹוָסף ַעל ָּכְך ִחּדּוׁשֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ְמָחה( ַהְּמָבֵאר, ְּדִלּמּוד )ְוָכל ִמְצָוה( ֲהַנֲעֶׂשה ְּבִׂשְמָחהי  אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים )ַׁשַער ַהּׂשִ
ּתֹוַרת  ּוְבִׂשְמָחה  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  לֹוֵמד  ְיהּוִדי  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  יֹוֵצא  ֶאֶלף,  ָּכפּול  ֶעְרּכֹו 
)ִלּמּוד  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֶׁשל  ְלֵעֶרְך  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  עֹוֶלה  ַהָּקדֹוׁש"  "ַהֹּזַהר   – ָהַרְׁשִּב"י 
ְּפָׁשט ִּביֵמי ַהחֹול(. ְוִאיָתא ְּבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ו'(: ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבַרִּבי 

יֹוֵסי אֹוֵמר... ִאם ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ִּבְׁשַעת ָהֵריָוח ַאל ָּתׁשּוב ָלְך ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק, ְלִפי 
ַּכֲאֶׁשר לֹוֵמד  ֵּכן  ַעל  )ַעֵּיי"ׁש(,  ְּבֵריָוח  ִמֵּמָאה  ְּבַצַער  ֶאָחד  ָּדָבר  ְלָאָדם  לֹו  ֶׁשּטֹוב 
ָשׁוֶוה  ְּבַׁשָּבת  ָׁשָעה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ִלּיּמּוד  ַהֹּכל  ַסְך  ֵמָאה,  ָּכפּול  ַהֹּכל  ְבִּיּסּוִרים 
ַוֲחֹׁשב  28.000 ָׁשָנה ּתֹוָרה. ֵצא  ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה!!!!! ּוְׁשִנָּיה ַאַחת כ -  ֵמָאה 
ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת, ְּבָכל ְׁשִנָּיה ַאָּתה ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

וזוהי הקדושה  מ"ג, דיבר על לימוד הזוהר הקדוש, שהוא המקור לכל תורת הקבלה, 
מכאן,  והיוצא  פשט,  תמימה  כשנה  נחשב  הקדוש  הזוהר  בלימוד  זי"ע,  הרשב"י  של 
שלימוד הזוהר הקדוש יותר גבוה מלימוד הקבלה, שזהי המקור, וכמו שכתוב על רבי 
נחמן מברסלב זי"ע, שמתוך לימוד הזוהר הקדוש הבין כל כתבי האריז"ל – וכמו שאמרו 
וידוע  פה.  שבעל  התורה  כל  את  להבין  ידע  שבכתב  התורה  שמתוך  זי"ע  הגר"א  על 
שהמקובלים הקדושים הצדיק רבי יצחק כדורי זי"ע והצדיק רבי סלמן )שלמה( אליהו 
זי"ע ]אביו של הצדיק רבי מרדכי אליהו זצ"ל[, למדו בקביעות כל שבת את כל האדרא, 
והסבירו, דבאדרא כלול כל העץ חיים של האריז"ל, ובלמדם את האדרא, גם חזרו על 

כל העץ חיים. 

יא ושמעתי בשם הגאון הגדול חסידא קדישא ראש ישיבת פורת יוסף הרב עזרא עטיה 
זי"ע, שנשאל הרי כתוב במדרש על הפסוק "מי הקדימני ואשלם" )איוב מ"א ג'( שקודם 
ניתן לאדם בית ואחר שם מזוזה, ניתן לו בן ואחר כך קיים מצוות מילה וכן על זה הדרך, 
והקדוש ברוך הוא לא חייב כלום לבן אדם, ולפי זה עדיין נשאר לאדם נהמא דכסופא, 
ותירץ  דכסופא,  נהמא  יאכל  שלא  לעולם  אדם  ביאת  סיבת  דזה  הרמח"ל  כתב  והרי 
דבאמת מה שיש לאדם זה קיום המצוה בשמחה, כי הוא מפנימיות הנפש וזה חלקו 
שבא מתוכו, עכ"ד. ועוד מקובל מהאריז"ל שכל השגותיו שהשיג היה רק על ידי עבודת 
ה' בשמחה, והיא עיקר התוכחה, וכן רוח הקודש שורה רק בשמחה, כידוע מיעקב אבינו 
ע"ה, ולנבואה זוכים רק בשמחה, כמו שנאמר אצל אלישע הנביא זי"ע )מלכים ב' ג' ט"ו( 

"ְוַעָּתה ְקחּו ִלי ְמַנֵּגן ְוָהָיה ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן ַוְּתִהי ָעָליו ַיד ה'".
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ּוְמַקֵּים ֶאת ַהָּפסּוק "ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ֹכח ה'".

ָעָקר  ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  ְוִרְבָיה  ִּפְרָיּה  ִמְצָוה  סקי"ב(:  קנ"ה  )סי'  ַהַחִּיים  ַהַּכף  ָּכַתב 
ְּבָכל  ֶׁשְּיַחֵּדׁש  ְוָצִריְך  ָיַסף,  מֹוִסיף  ּוְדָלא  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  מֹוִליד,  ֶׁשֵאינֹו  ְּבִׂשְכלֹו 
אֹור  )ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ְלעֹוָלם  ָיָמיו  ָיִאירּו  ּוָבֶזה  ְּדָנא,  ִמַּקְדַמת  ִחֵּדׁש  ֶׁשֹּלא  ַמה  יֹוםיא 
ַצִּדיִקים אֹות י"ג(, ְוָכַתב ָמָרָנא ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְזָי"ע )ֵחֶלק ְּדרּוִׁשים ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ד"ה 

ִאם ֲאדֹוָניו ִיֵּתן לֹו(, ְוז"ל: ִּכי ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ְּבֵחֶלק ַהִּנְסָּתר ִנְקָרִאים ָּבִנים ְוִחּדּוֵׁשי 

ּתֹוָרה ְּבֵחֶלק ַהִּנְגֶלה ִנְקָרִאים ָּבנֹות, ַעַּכ"ל. ְויֹוֵצא ְלִפי ִּדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ְדְּכֵדי 
ְּבִנְסָּתר ּוִמי  ְוַגם  ַּבִּנְגֶלה  ְיֵדי חֹוַבת ִּפְרָיּה ּוְרִבָּיה ַּבּתֹוָרה ַחָּיב ְלַחֵּדׁש ַּגם  ָלֵצאת 

ֹיאַמר ָזִכיִתי ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתי.

ּוְבֹזַהר ַהָּקדֹוׁשיב )ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְלָך ַּדף קע"ג ע"א( ָּכתּוב, ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ְלַחֵּדׁש 

יאא ָּכַתב ַקב ַהָּיָׁשר )ֶּפֶרק ל"ה( ְּדַבּיֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ָאִביו אֹו ִאּמֹו, ְוֵכן ַּגם ֶׁשל ָחִמיו ְוַחמֹותֹו, 
ּמֹוִעיל ְלִהיָנֵצל ִמִּמְקָצת ַהִּדין, ֶאָּלא ִיְרֶאה ְלַהְמִציא ַלֲעׂשֹות טֹוב  ֹלא ַּדי ְּבַקִּדיׁש ְוַתֲעִנית ּׁשֶ
ַּבּיֹום ַהֶּזה, ְוִיְרֶאה ְלַחֵּדׁש ּבֹו ֵאיֶזה ָּדָבר ַּבּתֹוָרה, ָאז ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, ְוֵכן ִּבְׁשָאר 
ָנה ְּכֶׁשַהֵּבן ְמַחֵּדׁש ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ָאז ַהֶּבן ְמַׂשֵּמַח ָאִביו ְוִאּמֹו, ּוְמַעְטִרין  ְימֹות ַהּׁשָ

ְלָאִביו ְוִאּמֹו ְּבַכָּמה ִעיטּוִרין, ְוֵכן ְלָחִמיו ְוַחמֹותֹו, )ַעֵיין ָׁשם(.

ָעַלְייהּו  ְּדָׁשארּו  ִנְׁשָמִתין  ֻּכְּלהּו  ְּדַסְּלִקין  ֵּכיָון  ב'(:  ַעּמּוד  ַּדף קע"ג  ְלָך  ְׁשַלח  )ָּפָרַׁשת  ְּבזֹוַהר  יבא 
ְדִיְׂשָרֵאל. ַסְלֵקי ְוַקְייִמין ְּבִדּיּוְקָנא ַקֵּמי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, ְוקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא ָׁשִאיל ְלֻכְּלהּו, 
ְּדאֹוַרְייָתא  ְּדִחדּוָׁשא  ָמאן  ִאיהּו  ַזָּכָאה  ְבאֹוַרְייָתא.  ָעְלָמא  ְּבַההּוא  ְלכּו  ָהָוה  ִחּדּוָׁשא  ָמאי 
ִׁשְמעּו  ְוָאַמר,  ִדיֵליּה,  ְלָפַמְלָיא  ָּכִניׁש  הּוא,  ְבִריְך  ֻקְדָׁשא  ָעִביד  ֶחְדָוה  ַּכָּמה  ַקֵּמיּה.  ַאְמַרת 
ִחּדּוָׁשא ְּדאֹוַרְייָתא, ְּדַאְמַרת ִנְׁשָמָתא ָדא ִדְפלֹוִני, ְוֻכְּלהּו מּוְקֵמי ַהִהיא ִמָּלה ִבְתֵרי ְמִתיְבֵּתי. 
ִאיּנּון ְלַתָּתא, ְוקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְלֵעיָּלא, ָחִתים ְלַהִהיא ִמָּלה. - ]ִּביאּור: ֵּכיָון ֶׁשעֹולֹות ָּכל 
רּו ַעל ִיְׂשָרֵאל, עֹולֹות ְועֹוְמדֹות ִּבְדמּות ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשּׁשָ
ׁשֹוֵאל ֶאת ֻּכָּלם: ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ָהָיה ָלֶכם ְּבאֹותֹו עֹוָלם ַּבּתֹוָרה? ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשאֹוֵמר ְלָפָניו ִחּדּוׁש 
ַעל ַהּתֹוָרה. ַּכָּמה ֶחְדָוה עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְמַכֵּנס ָּפַמְלָיה ֶׁשּלֹו ְואֹוֵמר: ִׁשְמעּו ִחּדּוׁש 
ְלַמָּטה,  ֵהם  ְיִׁשיבֹות.  ִּבְׁשֵּתי  ָדָבר  אֹותֹו  ַמֲעִמיִדים  ְוֻכָּלם  ֶזה.  ְּפלֹוִני  ִנְׁשַמת  ֶׁשאֹוֶמֶרת  ּתֹוָרה 

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַמְעָלה חֹוֵתם ְלאֹותֹו ָדָבר[.
ָּתא ָחֵזי, ַּכד ִמָּלה ִאְתֲחָּדׁש ְּבאֹוַרְייָתא, ְוִנְׁשְמָתא ְדַנְחָּתא ְּבַׁשְּבָתא ִאְתַעְּסַקת ְּבִאיּנּון ִמִּלין 
ִמְתָרִבין  ַהֹּקֶדׁש  ְוַחּיֹות  ִמָּלה,  ְלַההּוא  ַצְייִתין  ִדְלֵעיָּלא,  ָּפַמְלָיא  ָּכל  ְלֵעיָּלא.  ְוַסְלֵקי  ַחְדִּתין, 
ְּבַגְדִּפין, ּוִמְתַלְּבָׁשן ְּבַגְדִּפין. ְוַכד ָׁשִאיל לֹון ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ְוָלא ָתִבין ְוַׁשְתִקין, ְּכֵדין ַחיֹות 
ַהֹּקֶדׁש ַמה ְכִתיב, )ְיֶחְזֵקאל א( ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה ַכְנֵפיֶהן, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר )ִאּיֹוב לב( ִּכי ָעְמדּו 
ֹלא ָענּו עֹוד. )ְנֶחְמָיה ח( ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם. - ]ִּביאּור: ֹּבא ּוְרֵאה, ְּכֶׁשָּדָבר ִמְתַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה 
ּוְנָׁשָמה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְּבַׁשָּבת ִהְתַעְּסָקה ְּבאֹוָתם ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים ְועֹוָלה ְלַמְעָלה, ָּכל ַהָּפַמְלָיה ֶׁשל 
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ִחְּדָׁשה  ְוִאם ֹלא  ִחְּדָׁשה,  ַמה  ַלְּנָׁשָמה  ְוַהָּקָּב"ה ׁשֹוֵאל  ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש,  ִחּדּוִׁשים 
ִנְמֵצאת ְּבּבּוָׁשה ְּגדֹוָלה.

ְוָכַתב ְּבֵסֶפר זֹוַהר ָחי, ְּדָכל ֶאָחד ַחָּיב ְלַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת ְּכִפי ְיכֹוְלּתֹו ְּבָכל 
ֶחְלֵקי ַּפְרֵּד"ס ַהּתֹוָרה ּוְבְּדָרׁשֹות ֲחַז"ל, ּוְּבׁשּו"ת ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה )ְלַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים – 
בּוַע ּוְכָתָבם  ִחֵּדׁש ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ַּבּתֹוָרה ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ אֹו"ח ִסיָמן צ"ח( ָּכַתב: ִּכי ִמי ּׁשֶ

ֹלא יֹוִציא אֹותֹו ְּבֶפה ַעד ַׁשָּבת, ְוָאז ֶנְחָׁשב ֶׁשִחְּדׁשֹו ְּבַׁשָּבת.

הגה"ק ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָּפאפֹו ְזָי"ע ְּבֶּפֶלא יֹוֵעץ )ֶעֶרְך ִחּדּוׁש(, ָּכַתב: ַרק ֶׁשַּיֲעֹמל 
אֹו  ּוַבַּש"ס  ַּבַּתַנ"ך  ּוְלָתֵרץ  ְלַהְקׁשֹות  ְּדַהְיינּו  ּתֹוָרה  ִחּדּוֵׁשי  ְלַחֵּדׁש  כֹוחֹו  ְּבָכל 
ֵסֶפר  ִלּיּמּוד  ְוַגם  ָּכַתב:  ַּכך  ְוַאַחר  ְוַׁש"ס.  ַּתַנ"ך  ַעל  ַּפְרֵּד"ס  ֵּפרּוִׁשים  ְלָפֵרׁש 
ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַאף ְּבֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב לֹו ְּכִאילּו ִחֵּדׁש ִחּדּוִׁשים, ַעַּכ"ל. ָהְרֵאָת 
ְוֶזהּו  ַהַּפְרֵד"ס,  ְּבָכל  ַּגם  ְיֵדי חֹוַבת ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה  יֹוֵצא  זֹוַה"ק  ְדַהלֹוֵמד  ָלַדַעת 
ְּבַווְדַאי ִחּדּוִׁשים ֲאִמִּתִּיים ְוּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ּוְבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַהְקָּדָמהיג )ַּדף ד' ע"ב 

ַמְעָלה ַמְקִׁשיָבה ְלאֹותֹו ָדָבר, ְוַחּיֹות ַהֹּקֶדׁש ִמְתַרִּבים ִּבְכָנַפִים ּוִמְתַלְּבִׁשים ִּבְכָנַפִים. ּוְכֶׁשּׁשֹוֵאל 
אֹוָתם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוֹלא ְמִׁשיִבין, ְוׁשֹוְתִקין, ָאז ַחּיֹות ַהֹּקֶדׁש ַמה ָּכתּוב? )ְיֶחְזֵקאל א( 
ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה ַכְנֵפיֶהן, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )ִאּיֹוב לב( ִּכי ָעְמדּו ֹלא ָענּו עֹוד. )ְנֶחְמָיה ח( ּוְכִפְתחֹו 
ָעָנף  ַהֲחִמיִׁשי  ְּב"ִסידּורֹו ֶׁשל ַׁשָּבת" ֹׁשֶרׁש  )ְוַעֵּין  ּוְבַדף קע"ד ע"ב(.  ְּבאֹוְרָך  )ַעֵיין ָׁשם  ָהָעם[.  ָּכל  ָעְמדּו 
ב' אֹות ח', וז"ל: ְוִדְבֵרי ַהֹּכל ְּבַׁשָּבת ִנְּתָנה ּתֹוָרה, ַאף אֹור ַהּתֹוָרה ְוָרִזין ְּדאֹוָרְייָתא ָצִריְך ָאָדם ְלַחֵּדׁש ְּביֹום 

ָּבת, )ַעֵיין ָׁשם(. ַהּׁשַ

יגא ָּכתּוב ְּבַהְקָּדַמת ַהזֹוַהר )ַּדף ד' ע"ב, ְוַדף ה' ע"א(. ְּבֵראִׁשית ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח )ְיַׁשְעָיה נא( 
ְּבִגין  ְוֵליְלָיא,  ְיָמָמא  ְבאֹוַרְייָתא  ְלִאְׁשַּתְּדָלא  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ִאית  ַּכָּמה  ְבִפיָך.  ְּדָבַרי  ָוָאִׂשים 
ְדִאְתַחָּדׁש  ִמָּלה  ּוְבָכל  ְבאֹוַרְייָתא,  ְּדִמְתַעְּסֵקי  ְּדִאּנּון  ְלָקְלהֹון  ַצִּיית  הּוא  ְבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא 
ְּבאֹוַרְייָתא ַעל ְיָדא ְדַההּוא ְדִאְׁשַּתַּדל ְּבאֹוַרְיָתא, ָעִביד ְרִקיָעא ָחָדא. - ]ִּביאּור: ְּבֵראִׁשית. 
ְּדָבַרי ְּבִפיָך. ַּכָּמה ֵיׁש ָלָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה יֹוָמם  ָוָאִׂשם  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח, )ְיַׁשְעָיה נא( 
ָוַלְיָלה, ִמּׁשּום ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַמְקִׁשיב ְלקֹולֹות אֹוָתם ֶׁשִּמְתַעְּסִקים ַּבּתֹוָרה. ּוְבָכל ָּדָבר 

ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה ַעל ְיֵדי אֹותֹו ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה, עֹוֶׂשה ָרִקיַע ֶאָחד[ )ְוַעֵּין ָׁשם ְּבאֹוֶרְך(.
ָוא. ֶהָעֹון ָּדא ְדכּוָרא. ְוַכֲעבֹות  )ּוְבֶהְמֵׁשְך( ְוַעל ָּדא ְכִתיב, )ְיַׁשְעָיה ה( הֹוי מֹוְׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהּׁשְ

ָהֲעָגָלה ַחָּטָאה. ָמאן ַחָּטָאה, ָּדא נּוְקָבא ְדִאְקֵרי ַחָּטָאה. ִאיהּו ָמִׁשיְך ַההּוא ְדִאְקֵרי ָעֹון ְּבִאּנּון 
ְוא. ּוְלָבַתר ַּכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָּטָאה, ְלַהִהיא נּוְקָבא ְדִאְקֵרי ַחָּטָאה, ְּדַתָּמן ִאְתַּתְקַפת  ַחְבֵלי ַהּׁשָ
ְלֶמֱהֵוי ָטס ְלַקְטָלא ְבֵני ָנָׁשא. ְוַעל ָּדא )ִמְׁשֵלי ז'( ִּכי ַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפיָלה, ָמאן ִהִּפיָלה, ָּדא 
ָּגִרים ָּדא, ַּתְלִמיד ָחָכם ְּדָלא ָמֵטי ְלהֹוָרָאה ּומֹוֶרה,  ְּבֵני ָנָׁשא. ָמאן  ַהִהיא ַחָּטָאה ְדָקְטִלית 
ֶהָעֹון  ְוא.  ַהּׁשָ ְּבַחְבֵלי  ֶהָעֹון  ֹמְׁשֵכי  )ְיַׁשְעָיה ה( הֹוי  ָּכתּוב  ֶזה  ְוַעל  ]ִּביאּור:   - ְזָבן.  ִלּׁשֵ ַרֲחָמָנא 
ֶזה ַהָּזָכר. ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָּטָאה, ִמי ַהַחָּטָאה? זֹו ַהְּנֵקָבה ֶׁשִּנְקֵראת ַחָּטָאה. הּוא מֹוֵׁשְך ֶאת 
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ְוַדף ה' ע"א(, ָּכַתב: ְּדַכָּמה ָצִריְך ִליָּזֵהר ֶׁשְּיֵהא ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַעָּתה ַעל ְיֵדי 

ָעה ָשָׁווה ָׁשָנה ְּכִדְבֵרי ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך ּוְבַׁשָּבת  ַהִלימּוד ַהִּנְפָלא ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשּׁשָ
עֹוֶלה ְלֵעֶרְך ֶאֶלף ָׁשָנה ְּכִדְבֵרי ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְזָי"ע, ּוְבִׂשְמָחה ְלִמְליֹון ָׁשָנה ְּכִדְבֵרי 
ַהאֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ּוְבִיּסּוִרים ָּכפּול ֵמָאה ִּכְדִאיָתא ְּבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן )ֶּפֶרק ג' 
ִמְׁשָנה ו'(, ְלִפי ֶׁשּטֹוב לֹו ְלָאָדם ָּדָבר ֶאָחד ְּבַצַער ִמֵּמָאה ְּבֵריָוחיד, ְוַגם ַצַער 

ת ַהֵּיֶצר ֶנְחָׁשב ְלִיּסּוִרים, ]ַּכָּכתּוב ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים[ ְוִאיָתא ְּבַיְלקּוט  ִבישַׁ כְּ
ִׁשְמעֹוִני )ֹקֶהֶלת ֶּפֶרק ב - ֶרֶמז תתקסח(: ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ַּבר ָּפָּפא ּתֹוָרה ֶׁשָּלַמְדִּתי 
ְּבַאף ִנְתַקְייָמה ִלי. ּבֹואּו ּוְראּו: ָׁשָעה ַאַחת ִלּיּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ָשָׁווה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, ְועֹוד, ֶנְחָׁשב ְּכמֹו ֶׁשְּמַחְּדִׁשים ִחּדּוִׁשים ְּבתֹוָרה, 

ּוְבָכְך ָּכל ֶאָחד ִיְמָצא ִּתיקּון ְוַנַחת ְלִנְׁשָמתֹו.

 10 ֶׁשּלֹוְמִדים  ַאְבֵרִכים   10,000 ְּבַעְצְמָך:  ַהַּגע  ָאִני,  ִּגּבֹור  ֹיאַמר  ַהַחָּלׁש 
ָׁשעֹות ְּביֹום, ֵיׁש ָלנּו ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, ְוַכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ָּפׁשּוט אֹו ֲאִפילּו ֶיֶלד ָקָטן 

ְוא. ְוַאַחר ָּכְך ַּכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָּטָאה, ֶאת אֹוָתּה ַהְּנֵקָבה  אֹותֹו ֶׁשִּנְקָרא ָעֹון ְּבאֹוָתם ַחְבֵלי ַהּׁשָ
ם ִהְתַּגְּבָרה ִלְהיֹות ָטָסה ַלֲהֹרג ְּבֵני ָאָדם. ְוַעל ֶזה )ִמְׁשֵלי ז( ִּכי ַרִּבים  ֶׁשִּנְקֵראת ַחָּטָאה, ֶׁשּׁשָ
ְּבֵני ָאָדם. ִמי ָגַרם ֶאת ֶזה? ַּתְלִמיד  ֲחָלִלים ִהִּפיָלה. ִמי ִהִּפיָלה? זֹו אֹוָתּה ַהַחָּטָאה ֶׁשהֹוֶרֶגת 

ָחָכם ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ְלהֹוָרָאה ּומֹוֶרה. ָהַרֲחָמן ַיִּציֵלנּו[.
ְדָלא  ְדאֹוַרְייָתא  ִמָּלה  ִמּפּוַמְייכּו  ַתְפקּון  ְּדָלא  ִמַּנְייכֹו  ְבָמטּוָתא  ְלַחְבַרָיא  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָאַמר 
ְיַדְעּתּון ְוָלא ְׁשַמְעּתּון ֵמִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְכְדָקא ְיאּות, ְּבִגין ְּדָלא ֶתֱהוֹון ָּגְרִמין ְלַההּוא ַחָּטָאה 
ְזָבן. -  ְזָבן, ַרֲחָמָנא ִלּׁשֵ ְלַקְטָלא ֻאְכלֹוִסין ְּדַּבר ָנׁש ְלַמָּגָנא. ָּפְתחּו ֻכְלהֹון ְוָאְמרּו ַרֲחָמָנא ִלּׁשֵ
ֶׁשֹּלא  ּתֹוָרה  ְּדַבר  ִמִּפיֶכם  תֹוִציאּו  ֶׁשֹּלא  ִמֶּכם  ְּבַבָּקָׁשה  ַלֲחֵבִרים,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר  ]ִּביאּור: 
ְיַדְעֶּתם ְוֹלא ְׁשַמְעֶּתם ֵמֵעץ ָּגדֹול ָּכָראּוי, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִתְהיּו גֹוְרִמים ְלאֹוָתּה ַהַחָּטָאה ַלֲהֹרג ֲהמֹוֵני 

ְּבֵני ָאָדם ְלִחָּנם. ָּפְתחּו ֻכָּלם ְוָאְמרּו, ָהַרֲחָמן ַיִּציֵלנּו, ָהַרֲחָמן ַיִּציֵלנּו[.

ָנַתן  ְּדַרִּבי  ְּבָאבֹות  ְּדִאיָתא  ְוָידּוַע  )ֶּפֶרק א'(:   – ִליׁשּוָעה  ִצִּפיָת  ְּבֵסֶפר  ַחִּיים  ַהָחֶפץ  ָּכַתב  ידא 
ִהיא  ָּכֵעת  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ַוֲעבֹוַדת  ְּבַצַער,  ֶׁשֹּלא  ְּפָעִמים  ִמֵּמָאה  ַׁשּקּול  ְּבַצַער  ַאַחת  ְּדַפַעם 
ֵאין ָּבּה ַמָּטָרה ְלָכבֹוד אֹו ָׁשַאר ְּפִנּיֹות, ִּכי ַאְּדַרָּבא ִנְתַקֵים ָּבנּו ְּבעֹוַה"ר ְוָסר  ְטהֹוָרה ּוְנִקָּיה ּׁשֶ
ֵמָרע ִמְׁשּתֹוֵלל ַעל ַהְּבִרּיֹות, )ֵּפֵרׁש"י ְּבַסְנֶהְדִרין צ"ז ע"א ע"ב ָּכל ָהעֹוָלם אֹוְמִרין ָעָליו ׁשֹוֶטה הּוא, ָהִיינּו 
ִּבְׁשִביל  ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים  ְוֵיׁש  ֲאָנִׁשים.  ַּכָּמה סּוֵגי  ֵאֶצל  ִיָּמֲאסּו  ְוִיְרֵאי ה'  ִמְׁשּתֹוֵלל ָלׁשֹון ְׁשטּות(, 

ֹעִני ְודֹוֵחק  ַחַּיי  ִלְחיֹות  ְּבֵניֶהם ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ַכָּדת ַהּתֹוָרה, ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם  ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ָּכל ְיֵמיֶהם, ּוִמְׁשֵאִרית ֲעָמָלם ַיְפִריׁשּו ְׂשַכר ִלְמַלְּמִדים ּומֹוִרים ְׁשְיַחְזקּו ְּבֵניֶהם ְּבתֹוַרת ה'. 
ְמצּוָיה  ֶׁשַהַּפְרָנָסה  ָהְרחֹוִקים  ִלְמקֹומֹות  ְודֹוְחָקם  עֹוִנים  ַלְמרֹות  ִמְּמקֹוָמם  ְמַהְּגִרים  ְוֵאיָנם 
יֹוֵתר ִּבְׁשִביל ִחּנּוְך ְּבֵניֶהם ְלתֹוָרה ְוִיְרָאה, ְּבַוַּדאי נּוַכל לֹוַמר ְּדֶנְחָׁשב ֶזה ְּתׁשּוָבה ַלה' ְּבָכל ֵלב 

ְוֶנֶפׁש.
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ֶׁשּלֹוֵמד ַרק ָׁשָעה ַאַחת ְּבַׁשָּבת זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַּגם ֵּכן ָשׁוֶוה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. 
ַאְבֵרִכים   10,000 ]ְּכמֹו  ָׁשָנה,  ִמְליֹון  ְלֵמָאה  ָזִכיָת  ָאז  ִלְלמֹוד  ְלָך  ָקֶׁשה  ְוִאם 
ִּדְבֵרי  ָּבנּו  ְיקּוָיים  ְוָכְך  ָיִמיםטו[,  ֵמָאה  ְּבֶמֶׁשְך  ְּביֹום  ָׁשעֹות   10 ֶׁשּלֹוְמִדים 
ַהָּנִביא יֹוֵאל )ד' י'( "ַהָחָּלׁש ֹיאַמר ִּגּבֹור ָאִני", ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא 

ֶאת ַהָּמִׁשיַח ְּבַרֲחִמים. 

ּוְבִתּקּוֵני זֹוַהר )ִּתיקּון ִּתְׁשָעה ָעָׂשר דף 
ֵּבין  ֵאין  ְדאּוְקמּוהּו  ְוִאיהּו  ע"א(:  ל"ח 

ַהַּתְחּתֹוִנים  ַלַּמִים  ָהֶעְליֹוִנים  ַמִים 
ֶאָּלא ִּכְמֹלא ִניָמא, ְוַהאי ִניָמא ֲעֵליּה 
ַּבֲחֵבְרָּתּה  נֹוַגַעת  ַמְלכּות  ֵאין  ִאְּתַמר 
קּוְדָׁשא  ּוָבּה  ִניָמא,  ִּכְמֹלא  ֲאִפילּו 
ַצִּדיַקָּייא  ִעם  ְמַדְקֵּדק  הּוא  ְּבִריְך 
חּוט  ְוַהאי  ֲעָרה,  ַהּׂשַ ְּכחּוט  ֲאִפילּו 
ִאיהּו חּוט ְּדָסִחיר ְלאֹות ְּבִרית ִמיָלה, 

ּוְבִרית ִאיִהי ִניָמא.

ַווי לֹון ָמאן ְּדַאְפִריׁש אֹות ְּבִרית ֵּבין 
ַמִים ַלַּמִים, ּוָמַנע ַזְרָעא ִמֵּניּה, ְּדַאְחַזר 
ְדִמָּלה  ְוָרָזא  ָוֹבהּו,  ְלֹתהּו  ָעְלָמא 
ָלֶׁשֶבת  ְבָרָאּה  תֹהּו  ֹלא  יח(  מח  )ישעיהו 

ֶעְליֹוִנים אֹוַרְייָתא  ַמִים  ַוַּדאיטז,  ְיָצָרּה 
אֹוַרְייָתא  ַּתְחּתֹוִנים  ַמִים  ְדִבְכָתב, 
ַּתְרַוְייהּו  ֵבין  ְדִאיהּו  ִניָמא  ֶּפה,  ִדְבַעל 

טוא ְוֶאְפָׁשר ְלַהְמִליץ ַעל ֶזה ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַהְּקדֹוִׁשים ַעל ַהָּפסּוק: ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך ׁשֹוֵאל 
ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה... ַאל ִּתְקֵרי ָמה ֶאָּלא ֵמָאה. ֶׁשְּבִּלּמּוד ָׁשָעה ַאַחת זֹוַה"ק ְּבַׁשָּבת ֵיָחֵׁשב 
ְלָך ְלֵמָאה ָיִמים ֶׁשל ִּליּמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַאְבֵרִכים ַהּלֹוְמִדים ֶעֶׂשר ָׁשעֹות ְּביֹום, 

ּוְבָכְך ַּגם ִּתְזֶּכה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה. 

טזא דמי שמונע פריה ורביה, עונו חמור ביותר, כי מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ולפי זה 
מכיון שחייב לקיים פריה ורביה גם בתורה בכל חלקי הפרד"ס, על כן כאשר לא מחדש 
חידושי תורה, עונו חמור ונחשב כמחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ולכן תיקונו הוא, אך רק 
כשילמד זוהר הקדוש, שבזה נחשב כמחדש חידושים בכל הפרד"ס, כמבואר בפלא יועץ. 

ַמִים  ֵּבין  ֵאין  ֶׁשֵּבֲארּוהּו  ְוהּוא 
ֶאָּלא  ַהַּתְחּתֹוִנים  ַלַּמִים  ָהֶעְליֹוִנים 
ִּכְמֹלא ִניָמה, ְוַעל ַהִּניָמה ַהֹּזאת ֶנֱאַמר, 
ֲאִפּלּו  ַּבֲחֶבְרָּתּה  נֹוַגַעת  ַמְלכּות  ֵאין 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ּוָבּה  ִניָמה,  ִּכְמֹלא 
ְּכחּוט  ֲאִפּלּו  ַהַּצִּדיִקים  ִעם  ְמַדְקֵּדק 
ֲעָרה, ְוַהחּוט ַהֶּזה הּוא חּוט ֶׁשּסֹוֵבב  ַהּׂשַ
ִהיא  ְוַהְּבִרית  ַהִּמיָלה,  ְּבִרית  אֹות  ֶאת 

ִניָמה.

ֵּבין  ְּבִרית  אֹות  ֶׁשַּמְפִריד  ְלִמי  אֹוי 
ַמִים ְלַמִים ּומֹוֵנַע ִמֶּמּנּו ֶזַרע, ֶׁשַּמֲחִזיר 
ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוסֹוד ַהָּדָבר - 
ַוַּדאי.  ְיָצָרּה  ָלֶׁשֶבת  ְבָרָאּה,  ֹתהּו  ֹלא 
ַמִים  ֶׁשִּבְכָתב,  ּתֹוָרה  ֶעְליֹוִנים  ַמִים 
ִניָמה  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה  ַּתְחּתֹוִנים 
ֶׁשִהיא  ְיסֹוד,  ֶזה  ְׁשֵניֶהם  ֵבין  ֶׁשִהיא 



כד

זהר 
השבת

ה קכ חכ ּהמן

ָדא ְיסֹוד, ְּדִאיהּו ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ְוִאיהּו 
ְיסֹוָדא ְוִעָּקָרא ְדַתְרַוְייהּו.

ְזָי"ע(, ְדֵחֶלק  ַהֹּכֵהן  ַרִּבי ְׁשֹלֹמה  )ְלַהְמֻקָּבל  הגדול ְּבדֹורֹו  ּוֵבֵאר ִּב"ְׁשַעת ָרצֹון" 
ַהּסֹוד הּוא ָהִעָּקר ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהּתֹורֹות ְוָכל ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ִמְתָּבֲאִרים ַּגם ַּבֶּדֶרְך 

ַהּסֹוד.
ִדְתֵרי  ְדִעָּקָרא  ָרָזא  ְּדָמַנע  ּוָמאן 
תֹורֹות, ְּכִאּלּו ַאְהַּדר ָעְלָמא ְלֹתהּו ָוֹבהּו, 
אֹוַרְייָתא  ְּדָלא  ְּדָאְמִרין  ִאינּון  ְוִאֵּלין 
ָאֳחָרא,  ָרָזא  ָּבּה  ְוֵלית  ִּכְפָׁשָטה,  ֶאָּלא 
ְסָדִרים  ַג"ן  ִאיהּו  ַּפְרצּוִפין,  ּדּו  ְוִאינּון 
ר ָּבּה )שיר ד יב( "ַּגן ָנעּול ֲאחֹוִתי  ְּדִאְּתַמ
ַכָּלה", ַּגן ָנעּול ִמִּסְטָרא ְדם' ְסתּוָמה, ו' 
ֲהָדא  ְדָׁשבּוַע,  יֹוֵמי  ְּבִׁשית  ָנעּול  ִאיהּו 
ָסגּור  "ִיְהֶיה  א(  מו  )יחזקאל  ִדְכִתיב  הּוא 
ָּבת  ַהּׁשַ ּוְביֹום  ַהַּמֲעֶׂשה  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת 
ִיָּפֵתַח", ּוְבַׁשָּבת ְּבִגין ְּדָלא ְתֵהא ְּכנֹוֵעל 
ָעַלי  ָלוּו  ְּבהּו  ְּדִאְּתַמר  ָלִווין,  ִּבְפֵני  ֶּדֶלת 
ְלַגַּבְייהּו  ְּפִתיָחא  ִאיִהי  פֹוֵרַע,  ַוֲאִני 

ְדִאינּון ִנְׁשָמִתין ְיֵתיִרין.
ְוָלא  ָלּה  ַמְלִווין  ְּדָלא  ּוְבִאֵּלין 
טֹוִבים,  ּוְלָיִמים  ְלַׁשָּבתֹות  אֹוִסיִפין 
ָּכל  ָּדא  ּוְבִגין  ְלהֹון,  ְסִתיָמא  ִאיִהי 
תֹוֶסֶפת  ְוָדא  ֵליּה,  מֹוִסיִפין  ַהּמֹוִסיף 
רּוָחא  תֹוֶסֶפת  ְוִאיִהי  ְיֵתיָרא,  ִנְׁשָמָתא 
ֵליּה  ּגֹוְרִעין  ַהּגֹוֵרַע  ְוָכל  ִדְקדּוָׁשה, 
ָעִני,  ְוִאְׁשָּתַאר  ְיֵתיָרה,  ְנָׁשָמה  ַהִהיא 
ְוִאם הּוא ָחָכם ִאְסַּתַּלק ִמֵּניּה ָחְכָמֵתיּה, 
ִאְסַּתַּלק  ְּבָממֹוָנא  ָעִׁשיר  הּוא  ְוִאם 
ִמֵּניּה, ְוִאְׁשָּתַאר ָעִני ָיֵבׁש, ְּכָמה ְדִאיהּו 

ֶׁשל  ְוִעָּקר  ְיסֹוד  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה,  סֹוד 
ְׁשֵּתיֶהן.

ּוִמי ֶׁשּמֹוֵנַע סֹוד ָהִעָּקר ֶׁשל ְׁשֵּתי 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ֶהֱחִזיר  ְּכִאּלּו  תֹורֹות, 
ֶׁשאֹוְמִרים  אֹוָתם  ְוֵאּלּו  ָוֹבהּו,  ְלֹתהּו 
ָּבּה  ְוֵאין  ִכְפָׁשָטּה,  ֶאָּלא  ּתֹוָרה  ֶׁשֵאין 
סֹוד ַאֵחר. ְוֵהם ּדּו ַּפְרצּוִפים, הּוא ַג"ן 
ֲאחֹוִתי  ָנעּול  "ַּגן  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְסָדִרים, 
ִמַּצד ֶׁשל ם' ְסתּוָמה,  ָנעּול  ַּגן  ַכָּלה", 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְיֵמי  ְּב"ֵׁשֶׁשת  ָנעּול  הּוא  ו' 
ְּכֵדי  ּוְבַׁשָּבת  ִיָּפַתח",  ָּבת  ַהּׁשַ ּוְביֹום 
ִּבְפֵני לֹוִוים,  ְּכנֹוֵעל ֶּדֶלת  ֶׁשֹּלא ִתְהֶיה 
פֹוֵרַע,  ַוֲאִני  ָעַלי  ְלוּו  ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְנָׁשמֹות  ֶׁשֵהם  ֲאֵליֶהם,  ְפתּוָחה  ִהיא 

ְיֵתרֹות.

ְוֹלא  אֹוָתּה  ַמְלִוים  ֶׁשֹּלא  ּוְבֵאּלּו 
טֹוִבים,  ּוְלָיִמים  ְלַׁשָּבתֹות  מֹוִסיִפים 
ָּכל  ֶזה  ּוִמּׁשּום  ָלֶהם,  ְסתּוָמה  ִהיא 
תֹוֶסֶפת  ְוזֹו  לֹו,  מֹוִסיִפים  ַהּמֹוִסיף 
ֶׁשל  תֹוֶסֶפת  ְוִהיא  ְיֵתָרה,  ְנָׁשָמה 
ּגֹוְרִעים  ַהּגֹוֵרַע,  ְוָכל  ה,  ְקֻדּׁשָ רּוַח 
ָעִני,  ְוִנְׁשָאר  ְיֵתָרה,  ְנָׁשָמה  אֹוָתּה  לֹו 
ִמְסַּתֶּלֶקת  ָחְכָמתֹו  ָחָכם,  הּוא  ְוִאם 
ְּבָממֹון,  ָעִׁשיר  הּוא  ְוִאם  ִמֶּמּנּו, 
ָיֵבׁש,  ָעִני  ְוִנְׁשָאר  ִמֶּמּנּו  ִמְסַּתֵּלק 
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ִנְׁשָמָתא  ִמְּלֵעיָלא  ָמַנע  ע"ב(  לח  )דף 

ְיֵתיָרה ְדִאיהּו ִנְׁשַמת ָּכל ַחי, ְוִאְׁשָּתַאר 
ָהִכי  ְיֵבָׁשה,  ּוְׁשִכיְנָּתא  ָעִני  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום 
ִמָּדה  ְוִאיהּו  ִמֵּניּה,  ִּבְרָכָאן  ִאְתַמַּנע 
ְּבַׁשָּבת,  ְּדאֹוִסיף  ָמאן  ְוָכל  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד 
סא  )ישעיהו  ַתְצִמיַח  ֵזרּוֶעיָה  ּוְכַגָּנה  ָאז 
יא(. אּוף ָהִכי ַנִּמי ַאְצִמיַח טֹוָבה ִדיֵליּה, 

ּוָמאן ֵזרּוֶעיָה ִדְׁשִכיְנָּתא ְלֵעיָלא, ִאינּון 
ְוֶיֱחדּון  ִמֵּניּה,  ְּדַזְרִעין  ְיֵתירֹות  ְנָׁשמֹות 

לֹון ְלִיְׂשָרֵאל ְלַתָּתא ִמִּזיו ְּכבֹוָדּה.
ְּבִּביאּור ָמתֹוק ִמְּדַבׁש, ָׁשם, ֶׁשִּביֵאר ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך ְלהֹוִסיף  ְוַעֵּין עֹוד 
ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה ִלְכבֹוד ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּכְך ַּגם ָצִריְך ְלהֹוִסיף ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ַהְּקדֹוָׁשה ְּבַׁשָּבת, ְוַעל ֶזה ַמְזִהיר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ַעֵּין ָׁשם ְּדָבָריו. ּוְלִפי ֶזה 
ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  הֹוָסָפה  ְלָך  ְּדֵאין  ֹזַהר,  ִלְלֹמד  ֻמְכָרח  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת 

ִלּמּוד ַהֹּזַהר ְּבַׁשָּבת ֶׁשֶּנְחָׁשב ְלֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה.

ַמְחִזיר  ֹזַהר  ִלְלֹמד  רֹוֶצה  ֶׁשֵאינֹו  ְׁשִמי  ְמֹבָאר  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ּוִמִּדְבֵרי 
עֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְנָׁשָמה ְיֵתָרה, ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ְנָׁשָמה  ְלתֹוֶסֶפת  זֹוֶכה  הּוא  ֹזַהר  ֶׁשּלֹוֵמד  ִמי  ְוַרק  ַהָּקדֹוׁש,  ֹזַהר  ִלְלֹמד  ַחָּיב 
ְיֵתָרה ְותֹוֶסֶפת ְקדֹוָׁשה, ְוִאם ִנְמַנע רח"ל ַמְפִסיד ָחְכָמתֹו ּוָממֹונֹו ּוְבָרכֹות 

ִמְלַמְעָלה, ִמי ַהֶּפִתי ֶׁשַּיְפִסיד ֶאת ַחָּייו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ֶאת  ּוְנַנֵּצל  ּבֹואֹו  ָקדֹוׁש,  ֱאלֹוִקי  ְלֶׁשַפע  ִלְזּכֹות  ָאנּו  רֹוִצים  ִאם  ּוְבֵכן 
ְזַמֵּננּו ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֵצא ּוְלַמד ַמה ֶׁשָּכַתב 
ְּבֵסֶפר ִׂשיַח ִיְצָחק )ֵחֶלק ב - ְּדרּוׁש ְלַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח אות יא(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְוַעל 
ַּכָּוָנה זֹו ָאְמרּו ַּגם ֵּכן ַרַז"ל ִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום, ׁשֹוִתים 
ֵמאֹוָצר ֶׁשל ַמְעָלהיז, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִיְפַּתח ְיֹהָוה ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב" )ְּדָבִרים כח, 

יזא ואין לך עושין רצונו של מקום יותר מלימוד הזוהר הקדוש שהוא לימוד תורה לשמה. 
ובספר באר מים חיים )פרשת תרומה אות ד'(, כתב: וכמאמר התנא רבי מאיר כל העוסק 
בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה )אבות ו' א'(, כי כאינו תורה לשמה רק באיזה דבר אשר 
איננה עולה כיון לה', ונשארת למטה בארץ, מאין יהיה כוחה להשפיע ברכה בתורה הרי 

אם לא עלתה לשמים לא תרד הברכה משם, עכ"ל.

ְנָׁשָמה  ִמְלַמְעָלה  מֹוֵנַע  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 
ְוִנְׁשָאר  ַחי,  ָּכל  ִנְׁשַמת  ֶׁשִהיא  ְיֵתָרה, 
ָּכְך  ְיֵבָׁשה,  ּוְׁשִכיָנה  ָעִני  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום 
ִמָּדה  ְוהּוא  ְּבָרכֹות,  ִמֶּמּנּו  ִנְמָנעֹות 
ְּבַׁשָּבת,  ִמי ֶׁשּמֹוִסיף  ְוָכל  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד 
ָאז ּוְכַגָּנה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח. ַאף ָּכְך ַּגם 
ַאְצִמיַח ַהּטֹוָבה ֶׁשּלֹו, ּוִמי ֵזרּוֶעיָה ֶׁשל 
ְנָׁשמֹות  אֹוָתן  ֶׁשְּלַמְעָלה?  ְׁשִכיָנה 
ְיֵתרֹות ֶׁשּזֹוְרִעים ִמֶּמּנּו, ִויַׂשְּמחּו ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה ִמִּזיו ְּכבֹוָדּה.
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ֵאין עֹוִׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום, ׁשֹוִתים ֵמאֹוָצר ֶׁשל ַמָּטה. ְוַהְיינּו  יב( ּוִבְזַמן ּׁשֶ

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך ַהָּמִים ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים" )ְּבֵראִׁשית 
ַהַּמִים  ְּכמֹו  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ַהִּנְבָרִאים  ָחיֹות  ֶׁשַפע  ַעל  רֹוֵמז  ָׁשַמִים  ו(,  א, 
ֶׁשָּכל ַהְּצָמִחים ְּגֵדִלים ֵמֶהם, ְוַחּיּות ַהֹּכל הּוא ְּבַמִים. ּוַמִים ֶעְליֹוִנים ֶׁשַעל 
ְוהּוא  ּוְלָמְעָלה,  ִמְׁשָחִקים  ָהָרִקיַע,  ִמן  ְלַמְעָלה  ֶעְליֹון  ֶׁשַפע  הּוא  ָהָרִקיַע 
ָׁשַמִים  "ַהְרִעיפּו  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִנְפָּתח 
ַיַחד  ַתְצִמיַח  ּוְצָדָקה  ֶיַׁשע  ְוִיְפרּו  ֶאֶרץ  ִּתְפַּתח  ֶצֶדק  ִיְּזלּו  ִמַּמַעל ּוְׁשָחִקים 
ָעָליו  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ַּכָּוַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוהּוא  ח(.  מה,  )ְיַׁשְעָיהּו  ְּבָראִתיו"  ְיֹהָוה  ֲאִני 
ֹרֵכב  ְיֻׁשרּון  ָּכֵאל  "ֵאין  ֶׁשָּכתּוב  ְּבַמה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִּבְרכֹוָתיו  ַּבִּסּיּום  לֹום  ַהּׁשָ
ָׁשַמִים ְּבֶעְזֶרָך ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים", )ְּדָבִרים לג, כו( ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּתִחָּלה "ַּבְרֶזל 
ֶׁשִּקּיּוָמם ֶׁשל  )ְּדָבִרים לג, כה(, ְרצֹונֹו לֹוַמר  ָּדְבֶאָך"  ּוְכָיֶמיָך  ִמְנָעֶלָך  ּוְנֹחֶׁשת 

ִיְׂשָרֵאל ָּתלּוי ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות, ֶׁשהּוא ָחְזָקם, עכ"ל.

ְוַעל ֵּכן ִהְתַקְּבצּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְחדּות ּוְבִׂשְמָחה ֶוֱאֹחזּו ְּבִאיַלן ַהַחִּיים 
ִלְלֹמד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש "ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי", ְוַכֲאֶׁשר ִיְלְמדּו 
ְוַיַעְסקּו כּוָּלם ַּבּתֹוָרה ֵּתֶכף ָּתבֹוא ַהְּגאּוָלה ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשהיח. ּוַבֹּזַהר 

יחא בספר אור תורה – ליקוטים: עוד מבואר בכמה מקומות בדבריהם, שעיקר ביאת משיח 
הוא בזכות התורה, כמו שאמרו בפרק קמא דבבא בתרא )ח, א( מאי דכתיב, "גם כי יתנו 
בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים" )הושע ח, י(, ותניא כל פסוק הזה בלשון 
ארמי נאמר, אי תנו, "עתה כלהו אקבצם", ואם מעט מהם, "יחלו ממשא מלך ושרים". 
ג(, אפלו בשעה  לג,  )דברים  בידיך"  קדושיו  כל  עמים  חובב  "אף  דכתיב,  מאי  ואמרו שם 
שאתה מחבב עמים, כל קדושים שלהם בידיך הם כו', וכמו שאמרו כל הנותן עליו על 
תורה, מעבירים ממנו על מלכות כו' )אבות פרק יג משנה ה(, כי בזמן שקולו של יעקב כו', אין 
הידים ידי עשו כו' )בראשית רבא פרשה סה, טז(, ובפרק חלק )צח ב( שאלו תלמידיו את רבי 
אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים כו', עכ"ל. 
וכל המזכה את הרבים בלימוד הזוהר הקדוש נקרא עוסק בתורה ובגמילות חסדים באופן 
הכי נעלה ומקיים ומציל את כל העולם כולו, ומתקשר לנשמת הרשב"י זי"ע, וכמו שכתב 
הגאון הקדוש צדיק ויסוד עולם אור טמיר ונעלם, קדש הקדשים המלוב"ן, מרא דרזין, מרן 
רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א, בספרו דורש טוב )עמוד ע"ב( וזה לשונו: גדולה זכות 
רבי שמעון בר יוחאי בעולם העליון יותר מכל הצדיקים, עכ"ל. וכמו שאמרו חז"ל, )סוכה דף 
מ"ה ע"ב(. ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל 

העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם 
ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה אמר 
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ְדֶּבִגיֵניּה "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור  )ַּדף קכד, ב( ָאְמרּו:  ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא 
ְיִהי ָרצֹון  ְוֵאין ִעּמֹו ֶאל ֵנָכר".  ַיְנֶחּנּו  ִיְתַקֵּים "ה' ַּבַדד  ְּבֶאֶרץ", ּוִבְזכּוֵתיּה 
ֶׁשְּיֻקָּים ָּבנּו ְּבָקרֹוב, "ְוֶּתֶחֶזָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים", ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו 

ָאֵמן.

ָמבֹוא ְלַמְטַרת ַהֵּסֶפר
ם ַיִּציֵלנּו ְוֵאין ִאיׁש  ְּבָיִמים ָקִׁשים ֵאּלּו ָהעֹוְבִרים ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֵ
יֹוֵדַע ַמה ִיָּוֵלד יֹום, ְוַרִּבים ׁשֹוֲאִלים ּוְמַבְּקִׁשים ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה ַּבֶּמה ְלעֹוֵרר 
ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ּוְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ה' ְיַרֵחם. ְּבַוַּדאי ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק 
ְוִלְלֹמד ְּבִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִהי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזיָע"א, ַהַּמְבִטיַח 
ֶׁשִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים )ַאף ְלֹלא ֲהָבָנה 
ְּכָלל ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו(. ּוְכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק. 

ְורֹוִאים ִמֶּזה ַּבֲעִליל ֶׁשַרק ִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְוַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ֻמְבָטח ָלנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְוִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים ְּבֹלא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים רח"ל.

ַּבֹּזַהר  ְוִלְקרֹא  ִלְלֹמד  יֹום  ִמיֵדי  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ָלֵכן, 
ַהָּקדֹוׁש ְלַהְצָלַחת ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ְוֶלֵקרּוב ַהְּגאּוָלה, ְוָלֵכן ֶהְחַלְטנּו ְלַהְדִּפיס 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי  ָנה –  ַהּׁשָ ַהְּמֻחָּלִקים ֶל-54 ַׁשָּבתֹות  קּוְנְטַרִסים 
יּוַכל ַלֲעֹסק ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו ְּבָנֵקל, ּוְבַׁשָּבת ִיְלַמד ִעם ְּבֵני ֵּביתֹו ַהְּקַטִּנים 

ִעם ַהְּגדֹוִלים ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. 
ת  ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה, ְוִלְלמֹוד ִמְּקֻדּׁשַ ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ר ְלִנְׁשַמת  ְוַהִּנְסָּתר, ּוְלִהְתַקּׁשֵ ְוִצְדַקת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַחְכֵמי ַהזֹוַהר, ַהּסֹוד 

ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א.


ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ִּבְכֵדי ֶׁשֻּכָּלם יֹוְדִעים ִמְּקַטִּנים ַעד ְּגדֹוִלים, ַּדַעת ה', ְוַגם 
ָּמִצינּו ְּבַהְרֵּבה ִסְפֵרי ְמֻקָּבִלים ֶׁשַּמְזִהיִרים ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זֹו ֶׁשָּכל ָאָדם ַחָּיב ִלְלֹמד אֹוָתּה. 
)ר' ִיְצָחק ֶּבן ְצִבי ַאְׁשְּכַנִּזי, ָטַהְרְּת ַהֹּקֶדׁש, קמ"ז(  

ָהיּו  ְוַהְלַואי  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהָחְכָמה  ְּבִלּמּוד  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי  ְמִקיִלין  ָהיּו  ַהְלַואי ֶׁשֹּלא  ֲאִני  ְואֹוֵמר 
ְמַלְּמִדין ֶּדֶרְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעֹסק ְּבָחְכָמה ַהָּלזֹו ֲאַזי ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש 
ִמְּפֵני  ַהֹחֶׁשְך  ִּנְדָחה  ּׁשֶ ְּכמֹו  ִמָּפֶניָה  ִנָּדִחים  ַהָחְכמֹות  ָּכל  ְוָהיּו  ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַלָחְכמֹות 

רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן 
אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן.
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ָהאֹור ַאְך ֶׁשֲעֹונֹוָתיו ָגְרמּו ֶׁשַּגם ַּכָּמה ְוַכָּמה ַמְצִּדיֵקי ַהּדֹור ָסְגרּו ֶאת ַּדְלֵתי ַהָחְכָמה 
ִּבְפֵני ִּפְרֵחי ַהְּכהּוָנה ְוָאְמרּו ֶׁשֹּלא ִיְלְמדּו ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַּבֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש ְוִהֵּנה 
ֲעבּור ֶזה ִנְׁשַאְרנּו ֲערּוִּמים ִמן ַהָחְכָמה ַהְּקדֹוָׁשה ְוִנְתַּגֵּבר ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַחְׁשכּות 
ַהָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ַהְּכִסיל ַּבֹחֶׁשְך הֹוֵלְך ּוִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור" 
)מהרצ"א מדינוב, ַמְעָין ַּגִּנים, ֶּפֶרק א' אֹות ה'( ַוָּיֶאר ָלנּו.  

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ֶׁשַּיְתִחילּו ִלְלֹמד ִעם ַהֹּצאן ָקָדִׁשים ְּכֶׁשֵהם ֲעַדִין ְּבַקְטנּוָתם ֶּבן ט' ְוי' ָׁשִנים ֵסֶפר 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש... ְוָהיּו ְּבַוַּדאי ַהְּגאּוָלה ְּבָקרֹוב ְּבִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. 

)ֵסֶפר ְסֻגַּלת ִיְׂשָרֵאל להגה"צ ַרִּבי ַׁשְבִּתי ליפשיץ - ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ה'(

ַּגם ִאיׁש ָּפׁשּוט ֶׁשֹּלא ִקֵּדׁש ַעְצמֹו, ִמָּכל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַהִהיא
ׂשָכר )ַמֲאָמר ָגל ֵעיַני אֹות י"ח(: ַאְׁשֵרי ָהָעם לֹוְמֶדָך ְוַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים  ְוָכַתב ְּבַׁשַער ִיּׂשָ
ְוכּו' ֵאיְך ְקָראּום  ְּדֵכיָון ֶׁשֵהָּמה לֹוְמֵדי"ך לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,  ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה  סֹוֶדָך,  ַעל 
ְּבָלׁשֹון ַעם ֶׁשהּוא ַמְדֵרָגה ְּפחּוָתה ַּכּנֹוָדע כּו', ַאְך ִמֶּזה הּוא ִנְרָאה ֶׁשַּגם ִאיׁש ָּפׁשּוט ֶׁשֹּלא 
ִקֵּדׁש ַעְצמֹו ָּכל ָּכְך ְּבַמֲעלֹות ָהְראּוִיים ִלְלמֹוד, ִמָּכל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַהִהיא 

ִּבְפָרט ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ִאֵּלין ֶׁשָּבֶזה ַּתְלָיא ִהְתָקְרבּות ַהְּגאּוָלה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ְּבֵׁשם  ָּכַתב  ֲאֶׁשר  )ִסיָמן כ"ה ס"ק ע"ה(  ַהַּכף ַהַחִּיים  ְּבִדְבֵרי  ְנַּסֵים  ַחִביבּוֵתיּה  ּוְלֹגֶדל 
ִני ֵליֵלְך ַאַחר  ָהַרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמין ַזַצ"ל )ִסיָמן ס"ב ַּדף ז"ן ַעּמּוד א'(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַהֶּדֶרְך ַהּׁשֵ
ֶׁשַאַחר  ַהְּמַחְּבִרים  ִמָּכל  יֹוֵתר  ָׁשקּול  ֶׁשהּוא  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ְלָפֶניָך  ֲהֵרי  ּוִמְנָין,  ִּבְנָין  רֹוב 
ַיֲעֶלה  ְלַבּדֹו  ַהזֹוַהר  ְוֵסֶפר  ֶאָחד  ַמֲאָזִנים  ְּבַכּף  ַהְּמַחְּבִרים  ָּכל  ִיְהיּו  ְוִאם  ַהַּתְלמּוד,  ֲחִתיַמת 
ָּכַתב ַהֵּבית יֹוֵסף ְזָי"ע  ְּבַכּף ְׁשִנָּיה, ַמְכִריַע הּוא ֶאת ּכּוָלם, ַוֲהֵרי ָעִדיף ֵמֹרב ִּבְנָין, ּוְכמֹו ּׁשֶ

ְּדָאְזִליַנן ָּבַתר ַהזֹוַהר ֶנֶגד ְׁשַאר ַהְּמַחְּבִרים ַעַּכ"ל.

"ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי! ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!"
ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ַצִּדיק ְוָאַמר: ְּבבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְקְּבצּו ּוָבאּו ָלְך, ּוְפֵליַטת 
ָהָעם ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים, ְּבֵעת ַהֹּזאת ִיְתּבֹוֵנן ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות ִיְבָחן ָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעָׂשיו, ְלֶפַתע ָיִרים ָידֹו ְוַיְרֶאה ְּבֶאְצָּבעֹו, ּכּוָלם ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם ִּבְפִליָאה ְוַיִּביטּו 
ְמסּוָיים:  ְיהּוִדי  ַעל  ֶאְצַּבע  ְּבַהְפנֹותֹו  ְוֹיאַמר,  קֹולֹו  ֶאת  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ַיְׁשִמיַע  ָאז  ַּבַּמֲחֶזה, 
"ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!". ָּכְך ַיְרֶאה ַעל ָּכל ְיהּוִדי ְוְיהּוִדי ֶׁשָּפַעל 
ִּבְכבֹודֹו  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ִרים,  ַהְּמֻאּׁשָ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַהְלַואי   - ִּביָאתֹו.  ְלַמַען 
ִלּיּמּוד ְלֵׁשם  ְיָקִרים, ְּתנּו  ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, ְיהּוִדים  ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך  ּוְבַעְצמֹו 
ִלְגֹרם  ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ַהְּקדֹוָׁשה,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְלַמַען  ִּמַדקֹוֵתיֶכם  ַהְקִריבּו  ָׁשַמִים, 
ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְּפֵני  אֹור  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָיַחד  ְכֶּאָחד  ּכּוָלנּו  ְוֵנֵלְך  ַנְפֵׁשנּו,  ִלְפּדּות 
ִאְתַגְלְיא  ְּדַהאי  ָּדָרא  "ַזָּכָאה  ָהַרְׁשִּב"י  ְנבּוַאת  ָּבנּו  ְׁשְיקּוָיים  ִנְזֶּכה  ְכֶאָחד  ְוֻכָּלנּו  ָאֵמן. 
ְוֶתְחֶזָנה ֵעיֵנינּו, ֶּבן ָּדִוד ְמִׁשיֵחנּו ֶמֶלְך ְּביֹוְפיֹו ָיבֹוא  ֵּביּה ּוְבְסגּוָלתֹו "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור" 
ְוִיְגָאֵלנּו, ְּב"ֹעז" ְוָהָדר ֱאֹלֵקינּו, ּוִּבְׂשַכר ֹזאת ֵא-ל ַחי ֶחְלֵקינּו, ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה' צּוֵרנּו 
ָמִגיֵנינּו, ִיָּגֶלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו, ְוָאז ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו, ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו, ִּביׁשּוַעת ַמְלֵּכינּו, 

ָאֵמן ֵּכן ִיְהֶיה ָרצֹון.



זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן קו ִי קִנת  ָיכ ִן ּה
כט

שנת תשכ"ח
הספר "נפש ישעיה" ניתן במתנה לכ"ק מרן האדמו"ר 
מסאטמאר יבחל"ח זי"ע מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין 

שליט"א. 

ברכת כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר רבי יואל 
טייטלבוים יבחל"ח זי"ע על הספר "נפש ישעיה 

על מאכלות אסורות":
ולעורר  להחדיר  ויפעל  גדולה,  בהצלחה   "שיהיה 
ומי  שבשמים,  לאבינו  אותם  ולקרב  הבריות  רוח  את 
יתן ויכנסו הדברים בלב הקוראים להתעורר ולשמור 
בזכות  המכשלה,  רבה  בעווה"ר  כי  החיים,  דרכי 
הקב"ה  שעתיד  לאריסטון  נזכה  הכשרות  שמירת 
לעשות לכל מי שלא יכשל במאכלות אסורות, בביאת 

גואל צדק בב"א".

ואז הוסיף ואמר  כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע:
ובכתב,  בדרשות  הכשרות,  על  הרבה  "נלחמתי 
הרגו  והקצבים  כמעט   – זי"ע  לב  הייטב  מרן  וזקיני 
)ראה  נגדם, שלא רצו לשמוע בקולו,  אותו, כשיצא 
צריכים  לכן  ד'(,  ל"ד  סימן  יו"ד  יואל  דברי  שו"ת 

הרבה סייעתא דשמיא".

בשנת תשד"ם יצא לאור ספר "דברי יואל" על כשרות 
המאכלים, ליקוט מכל ספרי רבינו הקדוש מסאטמאר על 
כשרות המאכלים, על ידי מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. 

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים



ל

זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן קו ִי קִנת  ָיכ ִן ּה

שנת תש"ם

שנת תשכ"ט

 



זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן קו ִי קִנת  ָיכ ִן ּה
לי

שנת תשמ"ג

הסכמת פוסק הדור מחותני להבחל"ח
כ"ק מרן אדמו"ר מקלוזנבורג שליט"א ]זי"ע[

אם בשנת תשל"ג בעקבתא דמשיחא ישנם עוד שני רבנים שמגלים את המכשולים 
של מאכילי טריפות, הגיע הזמן שיבוא המשיח

מחותני  אצל  אחד  רב  עוד  עם  הייתי  תשל"ג  בשנת 
להבחל"ח הגה"ק מקלויזנבורג זצ"ל, ]ומסרנו לו הספר 
על השחיטה – יש הרבה לספר, ואכמ"ל[ וסיפרנו לו מה 
שקורה בשחיטות ובדיקות בזמן הזה, והאיך שמאכילים 
טריפות לעם ישראל תחת שמות ידועים וכו', ודברנו 
אתו שעה ומחצה )ונקלט על קאסע"ט טעי"פ(, ואמר 
ישנם  דמשיחא  בעקבתא  תשל"ג  בשנת  אם  כי  אז 
רבנים שמגלים את המכשולים של מאכילי  עוד שני 
שכאן  שנים  הרבה  כבר  זה  על  צועק  שאני  טריפות, 
בארצה"ב מאכילים נבילות וטריפות רח"ל, הגיע הזמן 

שיבוא המשיח, ובלשונו, "מעג שוין משיח קומען".
בתוך הדברים עברנו על עשרות ספרי שו"ת שמביאים 
נגד  דבר  בעל  מעשה  הצליח  ודור  דור  שבכל  איך 

הכשרות והשחיטה שלא תהי' כהוגן, כמבואר בשו"ת דברי חיים יורה דעה סימן 
מר'  המעשה  אז  לנו  וסיפר  ועוד.  ז' 
מאניש השוחט של זקינו הרה"ק ר' ברוך 

גארליצער זי"ע.
חיות  בנו  הכניסה  צדיק  אותו  ברכתו של 
הקורה,  בעובי  ליכנס  חדשה  והתעוררות 
השוחטים  נגד  כבידה  מלחמה  ולערוך 
שמאכילים  זה  על  שנוסף  הקצבים, 
מי  כל  להרוג  מוכנים  רח"ל,  טריפות 

שיעמוד נגדם. 
שנת תשל"ג

שטרנבוך  משה  הגה"צ  לשון  וזה 
שליט"א: והנני מקוה שבית ישראל 
יהיה  וה'  מפעלכם,  נחיצות  יכירו 
הכשרות  קרן  להרים  בעזרתכם 
ראויים  שזה"פ  עצמינו  ונקדם 
צדקינו,  משיח  פני  בקרוב  לקבל 
מתנבאים  נביאים  ושני  עכל"ק. 

בסגנון אחד



לב

זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן קו ִי קִנת  ָיכ ִן ּה

שנת תשמ"ושנת תשמ"ד

  

עם  רוקד  שליט"א  מהאלמין  הרב 
המחותן האדמו"ר מערלוי שליט"א

שנת תשמ"ג



זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן קו ִי קִנת  ָיכ ִן ּה
לג

 הרב דוד הלוי יונגרייז

מכתבים מאת הרבנים הגאונים של בד"ץ העדה החרדית ירושלים תובב"א  

הרב אליהו זלאטניק

הרב ישראל יצחק הלוי רייזמאן

שנת תשל"ג

שנת תשכ"ח

שנת תשכ"ח

שנת תשנ"ז

שנת תשל"ח



לד

זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן קו ִי קִנת  ָיכ ִן ּה

מכתב מכ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל

שנת תשנ"ז

שנת תשל"ט

שנת תשל"ח

הרב משה שטרנבוך
בעזהי"ת יום י"א אב תשל"ד.

לכבוד מערכת וועד הכשרות הרבנים הגאונים 
שליט"א

יהי נועם ה' עליהם!
אחדשה"ט בכבוד רב,

מאשר אני בזה קבלת מדריך הכשרות, והסליחה 
אתכם שלא אישרתי עד היום שהייתי באירופא, וכעת 

חזרתי ונהנתי לקרוא 
החוברת, וב"ה לא אלמן 
ישראל, ואתם משתדלים 

להרים קרן הכשרות, 
יסוד היסודות בקדושת 

עם ישראל. אשריכם 
ואשרי חלקכם, ומגלגלין 

זכות ע"י זכאי. 

ויהי רצון שתשרה שכינה 
במעשי ידיכם.

שנת תשל"ד



זהר 
השבת

ח ִי קי ּ ּה יו ֹי רן ִנת  ו רו י תין
לה

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ְוכּו'. ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם 
ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת  ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיְנָּתא  ְלַאְקָמא  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל 

ְׂשֵמָחה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

ְוַהַּצִּדיִקים  ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְּבִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי  ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני 
ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹראָׁשם ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחִאי 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵיים ְּתִפיַלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה )ְּתִהיִלים סא ד'- ה'( ִּכי 
ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך 
ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלימּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה 
ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו.  ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות  ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי,  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי נַֹעם 
ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהיִלים צ' ט"ז י"ז(.
)מספר סוד ה'(

ְּתִפָּלה קֹוֶדם ִלּמּוד ַהֹּזַהר
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל(

ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך 
ְלתֹוָרֶתָך  ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו  ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה,  ְּבִקָּדה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלַהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי 
ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה 
ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, 
ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו 

ְלֵביֶניָך.

ְלִיְרָאֶתָך  ְלָבֵבינּו  ֶׁשְּתכֹוֵנן  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלַהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ְּבסֹודֹות  ֶהָעֵרל  ְלָבֵבינּו  ְוִתְפַּתח  ֵאֶּלה,  ִלְדָבֵרינּו  ָאְזֶניָך  ְוַתְקִׁשיב  ְוַאֲהָבֶתָך, 

ְּתִפּלֹות ִלְפֵני ַהִּלּמּוד



לו

זהר 
השבת

ח ִי קי ּ ּה יו ֹי רן ִנת  ו רו י תין

ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו 
אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר 
ּתֹוָרָתם,  ּוְזכּות  ֲאבֹוָתם,  ּוְזכּות  ּוְזכּוָתם,  ָּבעֹוָלם.  ֵאֶּלה  ְּדָבֶריָך  ִּגִּליָת  ָיָדם  ַעל 
ָתם, ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו  ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדּׁשָ
ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה  ֵעיֵני  "ַּגל  ִיְׂשָרֵאל  ְזִמירֹות  ְנִעים  ְּכַמֲאַמר  לֹוְמִדים.  ֶׁשָאנּו  ְּבַמה 
ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה 

ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:

 ָ"ֹ קִר אבּ ִָהרת ראשּ
ר אהב ִכ -ּג' ִן גִרג' – שקִא  בְ קאּר 



 ררִאת קרת אקּ ִָהרת ראשּ 
ִיִ רבמה בת הא

 אִרך ּקּת ִשֹּת הִבִת



  הצ דת 
 ּצדמ בְ רבמה 

 ִברָה אררת בת שִ קּת 
 בָ  ָֹֹּּהת, 

ִבָּמר שֹזָה  ראִת בֹּת ִבֹּ בֹּת צחּמּת 
ִּראּ שקּת אקּתּּת, ּראה רֹּקּת ההִרה
ִבקִּדח  הצ דת ָּ  בת ברָה אררת בָ  

ָֹֹּּה, אקְ



זהר 
השבת

ָּ ִי ב כ ת ּהשיע ּ שע רכ ָּ  ריכ זנּהר 
לז

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּדִ ָהאֹור ִנְגַנז ַלּצַ

ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור. ָּכל ַמה ֶׁשֶּנֱ	ַמר ּבֹו ַוְיִהי. הּו	 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּב	.

ִמּסֹוף  	ֹורֹו  עֹוֶלה  ָהָיה  ְּבֵר	ִׁשית.  ְּבַמֲעֵׂשה  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשָּבָר	  	ֹור  ִיְצָחק,  ַרִּבי  ָ	ַמר 
ָהעֹוָלם.  ִרְׁשֵעי  ִמֶּמּנּו  ֵיָהנּו  ֶׁשֹּל	  ְּכֵ	י  ֶׁשִּנְ	ַנז.  ַהַּטַעם  ַמה  ְוִנְ	ַנז.  סֹופֹו  ְוַע	  ָהעֹוָלם 
ְוָהעֹוָלמֹות ַ	ל ֵיָהנּו ַּבֲעבּוָרם ]א[ ְוהּו	 ִנְ	ַנז ַלַּצִּדיִקים. ַלַּצִּדיק ַּדְוָק	. ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים 
ַהּיֹום ֶׁשל  ְוַע	  ֶ	ָח	.  ֻכָּלם  ְוִיְהיּו  ִיְתּכֹוְננּו ָהעֹוָלמֹות  ְוָ	ז  ְו	ֹו'.  ַלַּצִּדיק  ָזרּוַע  אֹור  צ"ז( 

עֹוָלם ַהָּב	 הּו	 ִנְסָּתר ְוִנְ	ַנז. )זֹוַהר מ"ו.(

ַהַּמְלָ	ִכים  ֵהם  ְוֵ	ּלּו  ְלַמָּטה.  ָה	ֹור  ֶזה  טּות  ִהְתַּפּׁשְ ְיִהי  ְיִהי אֹור.  ָ	ַמר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ַוַּיְרא  ]ב[  ַהָּיִמין  ְּבִחיַנת  ִמַּצ	  ְּלִהְתַקֵּים  ִקּיּום  ָלֶהם  ֵיׁש  ָהִר	ׁשֹון.  ְּביֹום  ֶׁשִּנְבְר	ּו 
ַהָּמ	ֹור  ִעם  ֵמַעְצמֹו  ֵמִ	יר  ֶׁשֵ	ינֹו  ַהָּמ	ֹור  ְלַהְכִליל  ֶ	ת  ִּכי טֹוב.  ָהאֹור  ֶאת  ֱאֹלִקים 
ֶׁשֵּמִ	יר ֵמַעְצמֹו. ֶׁשֶּנֱ	ַמר ּבֹו ִּכי טֹוב ]ג[ ָ	ַמר ַרִּבי ֶ	ְלָעָזר, ֶאת ְלַהְכִליל ּוְלַרּבֹות ָּכל 

ֵלמּות. ַהַּמְלָ	ִכים ֶׁשָּבִ	ים ִמַּצ	 	ֹור ַהֶּזה. ְוֻכָּלם ְמִ	יִרים ְּכַבְּתִחָּלה ]ד[ ְּבִקּיּום ַהּׁשְ
ָה	ֹור. ִּכי ְּב	ֹור ִמַּדת ַהֶחֶס	 ֵ	ין ִּבּטּול ְוֹל	 ֵּגָרעֹון ְוֹל	 ְּתמּוָרה.

ֹזַהר ַעל ָּפָרַׁשת 
בּוַע ַהּׁשָ

 ִמֵּסֶפר "ֹזַהר ּתֹוָרה"
להגה"ק ַהְּמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ְיהּוָדה יּוְדל 

רוזנבערג ְזָיָע"א

]א[ ֵּפירּוש, ִּבְׁשִביל ָהְרָׁשִעים ַאל ִיְהיּו ַּגם ְׁשָאר ָהעֹוָלמֹות ִמֶּזה ָהאֹור. ַעל ֶּדֶרְך ַּבֲהֵדי הּוָצא ָלֵקי ְּכַרָּבא.

ַעל  ]ב[ יֹום ָהִראׁשֹון ִנְבָרא ְּבֹכַח ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשִהיא ִמָּדה ָהִראׁשֹוָנה ִמן הז' ִמּדֹות, ֶׁשִּנְקָראֹות ְסִפירֹות, ּׁשֶ
ָיָדן ִמְתַנֵהג ָהעֹוָלם. ְוֵאֶּלה ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּנְבְראּו ִמן אֹור ִמַּדת ַהֶחֶסד, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָיִמין, ֵהם ִמְתַקְּיִמים 

ָּתִמיד ְּבֹכַח אֹור ַהֶחֶסד, ְוֵאין ָּבֶהם ִּבּטּול אֹו ְּתמּוָרה.

ִנְתָּבֵאר  ֶזה  ְוִעְנָין  ְוַהְּלָבָנה.  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְּבִדְמיֹון  ֶׁשֵהן  ּוַמְלכּות,  ִּתְפֶאֶרת  ַהִּנְקָראֹות  ַהִּמּדֹות  ְׁשֵּתי  ַהְיינּו,  ]ג[ 
ְּבִסְפֵרי ַהַּקָּבָלה. 

]ד[ ֵּפירּוש, ְּכמֹו קֹוֵדם ְּגִניַזת ֶזה.



לח
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ָּ ִי ב כ ת ּהשיע ּ שע רכ ָּ  ריכ זנּהר 

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].

 



נּוז ם ֵמאֹותֹו ָהאֹור ַהּגָ  ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ

ְּבַמֲעֵׂשי  ָרָ	ה  ִחַּיי	  ַרִּבי  ָ	ַמר  ָרָ	ה.  ַמה  ַוַּיְבֵּדל.  טֹוב  ִּכי  ָהאֹור  ֶאת  ֱאֹלִקים  ַוַּיְרא 
ָהְרָׁשִעים ְוָ	ַנז 	ֹותֹו. ַרִּבי ַ	ָּב	 ָ	ַמר ָרָ	ה ֶׁשעֹוֶלה 	ֹורֹו ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַע	 סֹופֹו. ְוִכי 

טֹוב הּו	 ְלָ	ְנזֹו ֶׁשֹּל	 ֵיָהנּו ִמֶּמּנּו ִרְׁשֵעי ָהעֹוָלם )זֹוַהר ְּתרּוָמה קמ"ח:(.
ֵּבֲ	רּו  ּׁשֶ ְּכמֹו  ַהָּב	,  ְלעֹוָלם  ַלַּצִּדיִקים  ְמֻזָּמן  ְוהּו	  ִנְ	ַנז.  ַההּו	  	ֹור  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָ	ַמר 
ֶׁשָּכתּוב 	ֹור ָזרּוַע ַלַּצִּדיק. ַלַּצִּדיק ַוַּד	י ְסָתם. ְו	ֹור ַההּו	 ֹל	 ִׁשֵּמׁש ָּבעֹוָלם ִמְּלַב	 

ְּביֹום ָהִר	ׁשֹון. ְוַ	ַחר ָּכְך ִנְ	ַנז ְוֹל	 ִׁשֵּמׁש יֹוֵתר.

ֶ	ָח	,  ֶרַ	ע  ֲ	ִפילּו  ָהעֹוָלם  ִנְתַקֵּים  ֹל	  ְלַ	ְמֵרי,  ִנְ	ַנז  ָהָיה  ִ	ְלָמֵל	  	ֹוֵמר  ְיהּוָ	ה  ַרִּבי 
ֶ	ָּל	 ִנְ	ַנז ְוִנְזַרע, ְּכֶזַרע ַהּזּו ֶׁשעֹוֶׂשה תֹוְל	ֹות ּוְזָרִעים ּוֵפרֹות, ּוִמֶּמּנּו ִמְתַקֵּים ָהעֹוָלם, 
ּוְבָכל  ַהָּקָּב"ה ָלעֹוָלם,  ֵמִזין  ְלָכל, ּובֹו  ּוֻמְחָזק  ִמֶּמּנּו ָּבעֹוָלם,  ָיָצ	  ָלְך יֹום ֶׁשֹּל	  ְוֵ	ין 
ָמקֹום ֶׁשעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה, חּוט ֶ	ָח	 יֹוֵצ	 ִמן ָה	ֹור ַהָּגנּוז ְוִנְמָׁשְך ַעל 	ֹוָתן 
ָהעֹוְסִקים ָּבּה, ֶזה ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים מ"ב( יֹוָמם ְיַצֶּוה ה' ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ִׁשיֹרה ִעִּמי. )זֹוַהר 

ְּבֵר	ִׁשית מ"ו(. 



זהר 
השבת

מ ד  יכ אִנר ּהזנּהר ּהקן
לט

ֶּפֶרק א ָעָנף א'
 ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים ֲאִפּלּו ְּבִלי ֲהָבָנה
ַּגם ִּכי ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ַהְּדָבִרים, ַאל ָנא ִּתָּמַנע ִמְּקִריָאָתם

ְּבִרית  ִּכי  ִמְּקִריָאָתם,  ִּתָּמַנע  ָנא  ַאל  ַהְּדָבִרים,  ַוֲחתּוִמים  ְסתּוִמים  ִּכי  ַּגם  א. 
ָפַתִים ַהּנֹוְטפֹות ֹמר ְּבֵאיָמה ּוְרעּוָתא ְּדִלָּבא ַּבָהֵני ַּכְבֵׁשי ְּדַרֲחָמָנא  ְּכרּוָתה ַלּׂשְ
ְוִגְמּגּום,  ְּבִלְגלּוג  ֶׁשֶּתְחָּפץ  ַעד  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ֵריָקם,  ֶׁשֵאיָנם חֹוְזרֹות 
)ָהַרב מֶׁשה ְזכּוָתא ְּבַהָּגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהַּכָּונֹות( ִאיׁש הֹוֶגה ְוׁשֹוֶגה ְּבַאֲהָבָתּה ְוכּו'.  

 ִלּמּוד ְּתִהִּלים ְוֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ֲאִפּלּו ְּבֵאין ֵמִבין ְּכָלל, ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה 
ם ִלְפֵני ַהּׁשֵ

ב. ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִנְׂשָּגב ְמֹאד ְלַטֵהר ּוְלַקֵּדׁש ַהֶּנֶפׁש, ַוֲאִפּלּו ִאי ֹלא ָיַדע ַמאי 
ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ְׁשִגיאֹות ַהְרֵּבה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ּוְנִהי 
ָהִעְנָין  ַמהּו  ְלָפחֹות  ְלָהִבין  ֶׁשָּצִריְך  ֵּדעֹות  ֵיׁש  ְוַכּדֹוֶמה  ַהִּמְׁשָניֹות  ֶׁשְּבִלּמּוד 
ְּכָלל, ָחׁשּוב  ֵמִבין  ְּבֵאין  ְוֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ֲאִפּלּו  ְּתִהִּלים  ֶׁשּלֹוֵמד, ֲאָבל ְּבִלּמּוד 
)ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות ז', ֹזַהר( ם ְוכּו'.   ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ִלְפֵני ַהּׁשֵ

 ַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ָּבֶהם ֹיאַמר ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים
ג. ִיְלֹמד ְּבִסְפֵרי ַקָּבָלה, ְוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ָּבֶהם ֹיאַמר ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים, 
ִּכי ֵהם ְמֻסָּגִלים ְלַטֵהר ַהְּנָׁשָמה. )ִסּדּור ַּכָּונֹות ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי 
ַיֲעֹקב ָקאִּפיל ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעֹקב ָקאִּפיל ִאיׁש ִליְפִׁשיץ זצוק"ל ֲאֶׁשר ָהָיה ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֶמעְזִריְטׁש ָּגדֹול 

ִלְפֵני ְּתקּוַפת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב - ִלְפֵני 300 ָׁשָנה. ּכֹוֵלל ֵּבאּוִרים ַעל ָּכל ֶחְלֵקי ַהְּתִפָּלה ְּבֵסֶדר ַּכָּוַנת ַהִּלּמּוד(

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית,

י"ל ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בחו"ל בשנת תש"ס, ובשנת תשס"ג 250.000

ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות
  ס"ה י"ל 310.000 טופסים



מ

זהר 
השבת

מ ד  יכ אִנר ּהזנּהר ּהקן

 ָלׁשֹון ֶׁשל ַהֹּזַהר ְמַזֵּכְך ַהְּנָׁשָמה
ד. ִמי ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלָהִבין ַהֹּזַהר, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְלֹמד, ִּכי ַהָּלׁשֹון ֶׁשל ַהֹּזַהר ְמַזֵּכְך 
)אֹור ַצִּדיִקים ְלָהַרב ֵמִאיר ַּפאְּפִריׁש, ִסיָמן א' ְסִעיף ָקָטן טז( ַהְּנָׁשָמה.  

 ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָּכל ִלּמּוד, ְּבֶׁשַּגם ֹלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוַאף 
ֶׁשִּיְטֶעה ִּבְקִריָאתֹו, ְוהּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ַלְּנָׁשָמה

ְוַאף  ָקָאַמר  ַמאי  ֵיַדע  ְּבֶׁשַּגם ֹלא  ִלּמּוד,  ָּכל  ַעל  ְמרֹוָמם  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ה. 
ֶׁשִּיְטֶעה ִּבְקִריָאתֹו, ְוהּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ַלְּנָׁשָמה. ְלִפי ֶׁשַהַּגם ְּדָכל ַהּתֹוָרה ְׁשמֹוָתיו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִמָּכל ָמקֹום ִנְתַלְּבָׁשה ְּבַכָּמה ִסּפּוִרים, ְוָאָדם ַהּקֹוֵרא 
ַהֹּזַהר, ַהּסֹודֹות  ּוֵמִבין ַהִּסּפּוִרים נֹוֵתן ַּדְעּתֹו ַעל ְּפָׁשט ַהָּפׁשּוט, ֲאָבל ֵסֶפר 
ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה, ֶאָּלא ֶׁשֵאינֹו מּוָבן  ַעְצָמן ְּבָגלּוי, ְוַהּקֹוֵרא יֹוֵדַע ֶׁשֵהם סֹודֹות 
)ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ְלַהִחיָד"א, מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע ִסיָמן מד( ג.   יג ְוֹעֶמק ַהֻּמּׂשָ ִמֹּקֶצר ַהַּמּׂשִ

 ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב ְמֹאד ַהַּגם ְּדָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר
ו. ַהַּטַעם ֶׁשָּכְתבּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִּכי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב ְמֹאד 
ַהַּגם ְּדָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ִמּׁשּום ִּדְבָכל ַהּתֹוָרה ֵיׁש ַּפְרֵּדס )ְּפ'ָׁשט ֶר'ֶמז ְּד'רּוׁש 
ס'ֹוד(, ּוְבָכל ִלּמּוד ֵאינֹו ִנָּכר ַהּסֹוד ְּכָלל, ְוַאְּדַרָּבה ַהּקֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה ַּדְעּתֹו ַעל 
ֵאין ֵּכן ֵסֶפר ַהֹּזַהר  ַהְּפָׁשט ְלַבד ְּבֵאין ֵמִבין ִאם ֵיׁש סֹוד ַּבּתֹוָרה ְּכָלל, ַמה ּׁשֶ
ּתֹוָרה  ְוָרֵזי  ִנְפָלאֹות  ְיַדֵּבר  ִּכי  יֹוֵדַע  ְוַהּלֹוֵמד  ְּבָגלּוי  ֵהם  ְּדַהּסֹודֹות  ַהָּקדֹוׁש 

ְוהּוא ֹלא ֵיַדע, ּוְלֶזה מֹוִעיל ְמֹאד ְלַתֵּקן ַהֶּנֶפׁש.  
ם ַהְּגדֹוִלים ְלַהִחיָד"א( )ֶנֶפׁש ַחִּיים ַמֲעֶרֶכת ַהז' אֹות ד', ִמּׁשֵ

ָאַמר  ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש הּוא ְמֻסָּגל ַלְּנָׁשָמה, ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ְּכָלל ַמה ּׁשֶ
ז. ַעל ֶּדֶרְך ְּדִאיָתא ֶׁשְּלׁשֹון ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש הּוא ְמֻסָּגל ַלְּנָׁשָמה, ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין 
ָאַמר ַּכָּמָׁשל ַהִּנְכָנס ַלֲחנּות ֶׁשל ֹּבֶׂשם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָלַקח ְּכלּום,  ָלל ַמה שֶּׁ כְּ

ִמָּכל ָמקֹום ֵריַח טֹוב ָקַלט ִעּמֹו. 
ֵקִני( )ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי מֶׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים ִמְּסִדיְלקֹוב ַּבַעל ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ַּבִּלּקּוִטים ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ִיּׁשָ



זהר 
השבת

ּת ּת הִנבו קו ּכ ִן ת  ביכ ּ ּּרת ּהשיע קו ן שע ִי ּ ת  ְָ ָּ  ּק זננּהר 
מי

זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים ַהּׁשַ

 מספר "השבת והזוהר"

 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

הּׁשּבת ּביֹום ּתלּויים הּמעׂשים ְְֲִִַַַַָָּכל
(ב ,'ה א"ח)

    
    

    
     
    
      
    
    

  

ׁשּבת ׁשל ִֶַָקּדּוׁש

    
  
     
     
    
      
     



מכּוּבד ה' ְְִָלקדֹוׁש

   (נח (ישעיה 
    
     
      
     
     

הּׁשּבת ּביֹום ּתלּויים הּמעׂשים ְְֲִִַַַַָָּכל

המים ין ם, ל מעיהם ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻוכל

האחרנים, המים בין ֲִִִִֵַַָָָהראנים

הת. ים תליים בהית זה ְְִֶֶַַָָָ

( ˙È˘‡).ביעיה ם אלהים ְְֱִִִַַַַֹויכל

הרביעית הרגל היא וז הת, ְְִִִֶֶַַָָָז

מה , אם אמר, ואם הא. ְִִִֵֶַַַָֹל

עמים? ,מר תתי את ְְֲִִֶֶַַַַֹֹה

ל והת ת ערב ל ת ְֶֶֶֶֶַַַַָָָָאא

רד. להם אין מ ֵֵֶַַָָהם

ׁשּבת ׁשל ִֶַָקּדּוׁש
היה סחר תא [להם] ֵֶֶַָָָָאמר

מקי ה מה אחריהם, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָמחר

ת. ל ק זה ,ל אמר ?יראִִֶֶַַָָָ

ת? ל ק ה מה ,ל ִֶֶַַַָָאמר

מ ה זה ,ל ְִִֶֶַַָָאמר

עית , אם ,ל אמר ְְִִִַַָָָָָמלמעלה.

ק אא ,קד אינ ִֵֶֶֶַַָָָֹהת

מלמעלה. עליו ְְִֶֶַָָָרה

מכּוּבד ה' ְְִָלקדֹוׁש
זה, וכ אא, רי Á)אמר ‰ÈÚ˘È) ְִֶַַַָָָ

מכד. ה' לקד ענג לת ְְְִֶַַָָָָָֹֻוקראת

לחד. ה' קד לחד ת ְְְְִִַָהזיר

ה'? קד זה מי , אם ,ל ְִִֶַָָאמר

מלמעלה רדת הדה ,ל ְְְִֶֶֶַַַָָָֻאמר

הדה אם ,ל אמר עליו. ְְִַַָָָָָֻורה



מב

זהר 
השבת

ּת ּת הִנבו קו ּכ ִן ת  ביכ ּ ּּרת ּהשיע קו ן שע ִי ּ ת  ְָ ָּ  ּק זננּהר 

הּׁשּבת ּביֹום ּתלּויים הּמעׂשים ְְֲִִַַַַָָּכל
(ב ,'ה א"ח)

    
    

    
     
    
      
    
    

  

ׁשּבת ׁשל ִֶַָקּדּוׁש

    
  
     
     
    
      
     



מכּוּבד ה' ְְִָלקדֹוׁש

   (נח (ישעיה 
    
     
      
     
     

הּׁשּבת ּביֹום ּתלּויים הּמעׂשים ְְֲִִַַַַָָּכל

המים ין ם, ל מעיהם ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻוכל

האחרנים, המים בין ֲִִִִֵַַָָָהראנים

הת. ים תליים בהית זה ְְִֶֶַַָָָ

( ˙È˘‡).ביעיה ם אלהים ְְֱִִִַַַַֹויכל

הרביעית הרגל היא וז הת, ְְִִִֶֶַַָָָז

מה , אם אמר, ואם הא. ְִִִֵֶַַַָֹל

עמים? ,מר תתי את ְְֲִִֶֶַַַַֹֹה

ל והת ת ערב ל ת ְֶֶֶֶֶַַַַָָָָאא

רד. להם אין מ ֵֵֶַַָָהם

ׁשּבת ׁשל ִֶַָקּדּוׁש
היה סחר תא [להם] ֵֶֶַָָָָאמר

מקי ה מה אחריהם, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָמחר

ת. ל ק זה ,ל אמר ?יראִִֶֶַַָָָ

ת? ל ק ה מה ,ל ִֶֶַַַָָאמר

מ ה זה ,ל ְִִֶֶַַָָאמר

עית , אם ,ל אמר ְְִִִַַָָָָָמלמעלה.

ק אא ,קד אינ ִֵֶֶֶַַָָָֹהת

מלמעלה. עליו ְְִֶֶַָָָרה

מכּוּבד ה' ְְִָלקדֹוׁש
זה, וכ אא, רי Á)אמר ‰ÈÚ˘È) ְִֶַַַָָָ

מכד. ה' לקד ענג לת ְְְִֶַַָָָָָֹֻוקראת

לחד. ה' קד לחד ת ְְְְִִַָהזיר

ה'? קד זה מי , אם ,ל ְִִֶַָָאמר

מלמעלה רדת הדה ,ל ְְְִֶֶֶַַַָָָֻאמר

הדה אם ,ל אמר עליו. ְְִַַָָָָָֻורה

     


ה וׁשּבת העליֹונה ּתחּתֹונהׁשּבת ְְְֶַַַַָָָָָ

     
  (אחד) ְַָ

     
     

(יט (ויקרא   
    
     

  (דא (נ"א ָ
    

   

הּׁשּבת ֲֶֶַַָעטרת

    
  
    
     
     
      
    
    

קדּׁשֹות ְְֵֻׁשּתי

    
    
    
     

וכתב מכד, אינ ת ְְְִֵֶֶַָָָֻנראה

.דְְִַוכ

הּתחּתֹונה וׁשּבת העליֹונה ְְְֶַַַַָָָָָׁשּבת
הח אא, לרי אלעזר רי ְְִִֶַַַַַַָָָָאמר

י חכמה ל בר הה, לאי ְִֵֶֶֶַָָָָָל

אמר ,ל אמר . ידעים אינ ְְֱִֵֶֶָֹ

ואמר, תח ËÈ)אה. ‡˜ÈÂ)את ְֶַַַָָָ

ת חם לרת  את ְְְֶַַַַָֹתתי,

מם צד, לכל את אלים ְְִִֶַַַַָהא

[ז [נ"א  תתי את. רה ת ְִֶַַַָָָֹ

ים הן החנה, ות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָהעלינה

יחד. ונסרת יחד ְְְִַַַַָללת

הּׁשּבת ֲֶֶַַָעטרת
נזרה א אחרת ת ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹנארה

רן לפניו: אמרה בה. ְְְְְִָָָָָָָוהיתה

נקראתי אתי עית מם ְִִִִִֵֶָָָָהעלם,

אמר לילה. לי אינ והם ְְְִֵַַַַָָָת,

י, ,ל,ל קראתי ות ת, א ְְִִִַַַָָָָָָ

יתר עטרה תא מער הריני ְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָאבל

מקיעלינה. ואמר רז העביר ְְְְֱִִִֶֶַָָָ

.יראִָ

קדּׁשֹות ְְֵֻׁשּתי
יראה, היא ת ערב ל ת ְְִִֶֶֶֶַַָָָוז

דה הא מי יראה.  ְְִִֶַָָָָורה

ואני ה'? אני ואמר הכליל הא רְְֲֲִִִִַַָָ

את ודק , אמר מאא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמעי



זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין אי   רכ שין ּו ת בין ביכ ּ ר ּהשיע רב ִי
מג

ַּבֲעֹון ִחּלּול ַׁשָּבת ַחָּיה ָרָעה ַרָּבה, ּוְבֵהָמה ָּכָלה, ּוְבֵני ָאָדם ִמְתַמֲעִטין )שבת  א. 
דף קי"ט:(.

ֵאין ַהְּדֵלָקה ְמצּוָיה ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִחּלּול ַׁשָּבת )שבת דף קי"ט:(. ב. 
ָּבת )שבת דף קי"ט:(. ֹלא ָחְרָבה ְירּוָׁשַלִים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשִחְּללּו ָּבּה ֶאת ַהּׁשַ ג. 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַּכד ֲהָוה ַחֵּמי ְלִאֵּמיּה ִמְׁשַּתְעָיא ָסִגין ְּבׁשּוְבָּתא ֲהָוה  ד. 
ָאַמר ָלּה ִאָּמא ׁשּוְבָּתא ַהּיֹום )ירושלמי שבת דף ט"ו, ג'(.

ְמַקְּבִלין ָקְרָּבנֹות ִמּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשַּיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה חּוץ ִמן ַהּמּוָמר,  ה. 
ֲהָדֵדי  ִּכי  ְוַׁשָּבת  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַאְלָמא  ְּבַפְרֶהְסָיא,  ַׁשָּבת  ְוַהְמַחֵּלל  ַיִין,  ְוַהְמַנֵּסְך 

ִניְנהּו )עירובין דף ס"ט.(.

ַׁשָּבת ֲחִמיָרא ְוָלא ָאֵתי ְלִזְלזּוֵלי ֵּבּה )ביצה דף ל"ו.(. ו. 
ָּבת ַקל ָוֹחֶמר ְּבַׁשָּבת ַעְצָמּה  ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֹלא ָהיּו ִמְתַעִּנין ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהּׁשַ ז. 

)תענית דף כ"ז.(.

ָיכֹול ְיֵהא ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ּדֹוֶחה ַׁשָּבת, ַּתְלמּוד לֹוַמר ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו  ח. 
ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו )יבמות דף ה'.(.

ְלִיְרָאה ֶאת ד' ֱאֹלֶקיָך ָּכל ַהָּיִמים ֵאּלּו ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים )יבמות דף צ"ג.(. ט. 
ַהֵּמִטיל ֵאיָמה ְיֵתָרה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו סֹוף ָּבא ְלִחּלּול ַׁשָּבת )גיטין דף ו':(. י. 

ְּבָהֵני ְּתָלת ִמיֵלי ָנֲחִתי ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ִמִּנְכֵסיהֹון, ְּדָסְייֵרי ִנְכַסְייהֹו ְּבַׁשְּבָתא,  יא. 
ּוְדָקְבֵעי ְסעּוָדַתְייהֹו ְּבַׁשְּבָתא ְּבִעיָדן ֵּבי ִמְדָרָׁשא )גיטין דף ל"ה(.

ָּבת )סנהדרין דף ס"ה(. ְנַהר ַסְמַּבְטיֹון מֹוִכיַח ַעל ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ יב. 
ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ֹלא ָהיּו ְמַׁשֵּמׁש ֶאָּלא ְּבד' ְּבַׁשָּבת ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ְנׁשֹוֵתיֶהן  יג. 

ִליֵדי ִחּלּול ַׁשָּבת )נדה דף ל"ח.(.

 ֵסֶפר
ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ

 יצא לאור
 ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב
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הי תכ ָכ הו ן ָין אי   רכ שין ּו ת בין ביכ ּ ר ּהשיע רב ִי

ָּבת ֶאְצְלֶכם ]ָּבעֹוָלם ַהֶּזה[ ִּבְרצֹונֹו, ָּכאן הּוא  ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּמר ֶאת ַהּׁשַ יד. 
ְמַׁשֵּמר אֹותֹו ְּבַעל ָּכְרחֹו )בראשית רבה י"א י'(.

ִאם ָיבֹואּו עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות ְוֹיאְמרּו ָלֶכם ָלָּמה ַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת יֹום  טו. 
ָּבת, ִאְמרּו ָלֶהם ְראּו ֶׁשֵאין ַהָּמן יֹוֵרד ְּבַׁשָּבת )שמות רבה פרק כ"ה ט"ו(. ַהּׁשַ

ָּבת ּוַבֵּטל  ָאַמר ָהָמן ִאם ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ַלֲעֹקר אֹוָתם ]ִיְׂשָרֵאל[ ֲעֹקר ֶאת ַהּׁשַ טז. 
אֹוָתּה ְוַאַחר ָּכְך ַאָּתה ְמַכֶּלה אֹוָתם )אסתר רבה ז'(.

טֹור ִׁשְמעֹון ָחַרב ִמּׁשּום ֶׁשָהיּו ְמַׂשֲחִקין ְּבַכּדּור ְּבַׁשָּבת )איכה רבה ב' ג'(. יז. 
ִחּלּול ַׁשָּבת ֶאָחד ִמג' ֲעֹונֹות ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ָּבֶהם ַעל עֹוֵׂשיֶהן ֶאת ָּכל ָהֲעֹונֹות  יח. 

)מדרש תנאים דברים ה'(.

ָּבת )מדרש תנאים דברים ה'(. ֹלא ָחְרָבה ְירּוָׁשַלִים ַעד ֶׁשֶהֱעִלימּו ֵעיֵניֶהם ִמן ַהּׁשַ יט. 
ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבתֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ֵאין לֹו ֵחֶלק  כ. 

ָלעֹוָלם ַהָּבא )אבות דרבי נתן פרק כ"ו(.

ָּבת ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאּלּו ִחַּלְלֶּתם ָּכל ַהִּמְצוֹות )מדרש  ִאם ִחַּלְלֶּתם ַהּׁשַ כא. 
רבה שמות פרק כ"ה.(.

ָּבת ֵמִעיד ִלְפֵני ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ָּבָרא עֹוָלמֹו  ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ כב. 
ִביִעי )מכילתא פרשת יתרו(. ה ָיִמים ְוֹלא ָנח ַּבּׁשְ ְּבִׁשּׁשָ

ָּבת ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַּגֲחֵלי ְרָתִמים )פענח רזא(. ַהְמַחֵּלל ַהּׁשַ כג. 
ֹעֶנׁש ַהְמַחֵּלל ָּכפּול )מדרש תהלים מ"ז צ"ב(. כד. 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ָׁשַמר ַׁשָּבת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵאין לֹו ְמנּוָחה ְלעֹוָלם, ּוְמֻמֶּנה ֶאָחד  כה. 
מֹוִציא ּגּופֹו ּוַמְכִניס אֹותֹו ְלֵגיִהֹּנם ְלֵעין ָהְרָׁשִעים, ְוִנְׁשָמתֹו ֵאין לֹו ְמנּוָחה ְּבאּור 
ֶאָחד  ָּכל  ְוִנּזֹוִקים  ִלְמקֹומֹו  ַהּגּוף  ַמֲחִזיר  ְמֻמֶּנה  אֹותֹו  ַׁשָּבת  ּוְכֶׁשּיֹוֵצא  ֵּגיִהֹּנם, 

ְלַעְצמֹו )מדרש מובא במעבר יבק, שפתי רננות סימן ל"ט(.

ַעל ְיֵדי ִחּלּול ַׁשָּבת ִנְתַּפַּזְרנּו ַּבָּגלּות )ָּתנא ְדֵבי ֵאליהו רבה ֶּפֶרק כ"ו(. כו. 
ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשָרַכב ַעל סּוס ְּבַׁשָּבת ְוֵהִביאּוהּו ְלֵבית ִּדין ּוְסָקלּוהּו, ֹלא  כז. 

ָעה ְצִריָכה ְלָכְך )יבמות צ', סנהדרין מ"ו(. ִמְּפֵני ֶׁשָראּוי ְלָכְך ֶאָּלא ֶׁשַהּׁשָ

ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ְמַכֵּבד ָאִביו ְוִאּמֹו ֵאין ֵחְטא ֶׁשל ִחּלּול ַׁשָּבת ְוֹלא ְׁשָאר ׁשּום  כח. 
ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו )תנא דבי אליהו רבה כ"ו(.
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ּ ּהזנּהר רי ִי רי ִו
מה

ַרִּבי  ִלְפֵני  ָמצּוי  ָהָיה  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
ְוָאָדם  ִּכֶּנֶרת,  ָים  ְּבחֹוף  ְרחּוַמאי 
ְוֵעיָניו  ָהָיה,  ָיִמים  ּוְקִׁשיׁש  ָּגדֹול 
ִּפיְנָחס,  ְלַרִּבי  ָאַמר  ִמִּלְראֹות.  ָּפְסקּו 
ֵיׁש  ֲחֵבֵרנּו  ֶׁשְּליֹוַחאי  ָׁשַמְעִּתי  ַוַּדאי 
ְוִהְסַּתַּכְלִּתי  טֹוָבה,  ֶאֶבן  ַמְרָּגִלית 
ְּכאֹור  ֶׁשּיֹוֵצא  ַהִהיא  ַהַּמְרָּגִלית  ְּבאֹור 
ֶאת  ְוֵהִאיָרה  ִמַּנְרִּתיָקּה  ֶמׁש  ַהּׁשֶ
ִמן  ָעַמד  ָהאֹור  ְואֹותֹו  ָהעֹוָלם,  ָּכל 
ַמִים ָלָאֶרץ ְוֵהִאיר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם  ַהּׁשָ
ַעל  ְוָיַׁשב  ַהָּיִמים  ַעִּתיק  ֶׁשָּיַׁשב  ַעד 
ַהִּכֵּסא ָּכָראּוי. ְוָהאֹור ַההּוא ָּכַלל ַהֹּכל 
ָיָצא  ְּבֵביְתָך  ֶׁשִּנְכַלל  ּוֵמָהאֹור  ְּבֵביְתָך, 
ְוֵהִאיר  ַהחּוָצה  ְוָיָצא  ְוָקָטן,  ַּדק  אֹור 
ֵצא,  ֶחְלְקָך.  ַאְׁשֵרי  ָהעֹוָלם.  ָּכל  ֶאת 
ַהִהיא  ַהַּמְרָּגִלית  ַאַחר  ְוֵלְך  ֵצא,  ְּבִני, 
ֶׁשֲהֵרי  ָהעֹוָלם,  ָּכל  ֶאת  ֶׁשְּמִאיָרה 

ָעה עֹוֶמֶדת ְלָך. ַהּׁשָ

ָיָצא ִמְּלָפָניו ְוָעַמד ְלִהָּכֵנס ָלֳאִנָּיה 
ָרָאה  ִעּמֹו.  ְגָבִרים  ּוְׁשֵני  ַהִהיא, 

ַקֵּמי  ְׁשִכיַח  ָהָוה  ִּפיְנָחס  ִרִּבי 
ְּדִגנֹוָסר.  ַיָּמא  ְבֵכיף  ְרחּוָמִאי  ְדִרִּבי 
ָהָוה  ְדיֹוִמין  ּוְקִׁשיָׁשא  ַרב  ַנׁש  ּוַבר 
ָאַמר  ִמְּלֶמֱחֵמי.  ִאְסַּתָּלקּו  ְוֵעינֹוי 
ְּדיֹוָחִאי  ְׁשַמְעָנא  ַוָּדאי  ִפיְנָחס  ְלִרִּבי 
ֶאֶבן  ַמְרָּגִלית  ֵליּה  ִאית  ַחְבָרָנא 
ְדַהִהיא  ִּבְנהֹוָרא  ְוִאְסַּתְּכִלית  ָטָבא, 
ְדִׁשְמָׁשא  ִכְנִהירּו  ָנְפָקא  ַמְרָּגִלית 
ְוַההּוא  ָעְלָמא.  ָכל  ְוָנֲהָרא  ִמַּנְרְּתָקּה 
ְלַאְרָעא  ִמְׁשַמָּיא  ָקִאים  ְנהֹוָרא 
ַעִּתיק  ְּדָיִתיב  ַעד  ָעְלָמא  ָּכל  ְוָנִהיר 
יֹוִמין ְוָיִתיב ַעל ֻּכְרְסָייא ְּכְדָקא ְיאּות. 
ְבֵביָתְך.  ֹּכָּלא  ָכִליל  ְנהֹוָרא  ְוַההּוא 
ָנַפק  ְּבֵביָתְך.  ְּדִאְתְּכִליל  ּוִמְּנהֹוָרא 
ְנִהירּו ַדִּקיק ּוְזֵעיר ְוָנִפיק ְלַבר ְוָנִהיר 
ְּבִרי,  ּפֹוק  חּוָלָקְך.  ַזָּכָאה  ָעְלָמא,  ָּכל 
ַמְרָּגִלית  ְּדַהִהיא  ַאַּבְתֵריּה  ִזיל  ּפֹוק, 
ָקְייָמא  ַׁשֲעָתא  ְּדָהא  ָעְלָמא,  ְּדָנִהיר 

ָלְך.

ְלֵמיַעל  ְוָקִאים  ִמַּקֵּמיּה  ָנַפק 
ְּבַהִהיא ַאְרָּבא ּוְתֵרין ּגּוְבִרין ַּבֲהֵדיּה. 

ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר הֹוֵלְך ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 
ְּבֵצאתֹו ִמן ַהְּמָעָרה

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע
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ּ ּהזנּהר רי ִי רי ִו

ַאְתָיין  ְּדֲהוּו  ִצֳּפִרין  ְתֵרין  ָחָמא 
ְוָטִסין ַעל ַיָּמא, ָרָּמא לֹון ָקָלא ְוָאַמר 
ַעל  ָטאִסין  ְּדַאּתּון  ִצֳּפִרין  ִצֳּפִרין 
ַּתָּמן,  יֹוָחִאי  ְּדַבר  ּדּוְך  ֲחֵמיתּון  ַיָּמא, 
ִאְׁשָּתֵהי פּוְרָתא ָאַמר, ִצֳּפִרין ִצֳּפִרין 
ִזילּו ְוֲאִתיבּו ִלי. ָּפְרחּו ְוֲאִזילּו, ָעאלּו 
ָהא  ְּדָנַפק,  ַעד  ְלהֹון.  ְוָאְזֵלי  ְּבַיָּמא 
ְדָחָדא  ּוְבפּוָמא  ַאְתָיין  ִצֳּפִרין  ִאּנּון 
ְּבַגָּווּה  ּוְכִתיב  ָחָדא  ִפְתָקא  ִמַנְייהּו 
ְמַעְרָּתא  ִמן  ָנַפק  יֹוָחִאי  ַבר  ְּדָהא 
ְלַגֵּביּה  ֲאַזל  ְּבֵריּה.  ֶאְלָעָזר  ְוִרִּבי 
ַמְלָיא  ְוגּוֵפיּה  ְמַׁשְנָיא  ֵליּה  ְוַאְׁשַּכח 
ַּבֲהֵדיּה  ע"ב(  יא  )דף  ָּבָכה  ֲחלּוִדין. 
ְוָאַמר ַווי ַדֲחִמיִתיְך ְּבָכְך. ָאַמר ַזָּכָאה 
חּוָלִקי ַּדֲחֵמית ִלי ְבָכְך ְּדִאְלָמֵלא ָלא 

ֲחִמיָתא ִלי ְבָכְך ָלא ֲהֵויָנא ְּבָכְך.
)ח"א דף יא עמוד א( 

ְוָטסֹות  ָּבאֹות  ֶׁשָהיּו  ִצֳּפִרים  ְׁשֵּתי 
ְוָאַמר:  קֹול  ָלֶהם  ֵהִרים  ַהָּים.  ַעל 
ַעל  ָטסֹות  ֶׁשַאֶּתן  ִצֳּפִרים,  ִצֳּפִרים 
ם  ֶׁשּׁשָ ַהָּמקֹום  ֶאת  ַהְרִאיֶתם  ַהָּים, 
ָאַמר:  ְמַעט,  ִהְׁשַּתָהה  יֹוַחאי?  ַּבר 
אֹוִתי.  ְוָהִׁשיבּו  ְלכּו  ִצֳּפִרים,  ִצֳּפִרים 
ָּפְרחּו ְוָהְלכּו. ִנְכְנסּו ַלָּים ְוָהְלכּו ָלֶהן. 
ַעד ֶׁשָּיָצא, ִהֵּנה אֹוָתן ִצֳּפִרים ָּבאֹות, 
ַאַחת,  ִּפְתָקה  ֵמֶהן  ַאַחת  ּוְבִפי 
ְוָכתּוב ְּבתֹוָכּה ֶׁשִהֵּנה ַּבר יֹוַחאי ָיָצא 
ָהָלְך  ְּבנֹו.  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  ַהְּמָעָרה  ִמן 
ְוגּופֹו  ְמֻׁשֶּנה,  אֹותֹו  ּוָמָצא  ֵאָליו, 
ַוי  ְוָאַמר:  ִעּמֹו  ָּבָכה  ֲחֻלִּדים.  ָמֵלא 
ֶחְלִקי  ַאְׁשֵרי  ָאַמר:  ְּבָכְך.  ֶׁשְרִאיִתיָך 
ֹלא  ֶׁשִאְלָמֵלא  ְּבָכְך.  אֹוִתי  ֶׁשָרִאיָת 

ָרִאיִתי אֹוִתי ְּבָכְך, ֹלא ָהִייִתי ְּבָכְך.
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ֹזאת ְלעֹוֵרר ֶאת  ּבְ ֲחֵפִצים  ָאנּו  ַער,  ּשַׁ ּבַ ּדֹוְפִקים  ׁשּוָבה  ַהּתְ ִויֵמי  ֵמַאַחר 
ִעיר ְקָראָקא",  ּפּור "ּבְ אן ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּסִ יִסים ּכָ ָבבֹות ָהְרדּוִמים, ּוַמְדּפִ ַהּלְ
יַע טֹוב ַעל ַהּקֹוֵרא.  ּפִ ׁשְ ּיַ אי ִנְדָהם, ְוֵאין ׁשּום ָסֵפק ּשֶׁ ַוּדַ ל ַהּקֹוֵרא אֹותֹו ּבְ ּכָ ׁשֶ
ַמֲאִכיל  ל  ׁשֶ ַהֲחמֹור  ָהֹעֶנׁש  הּוא  ַמה  ֵברּור  ּבְ ִלְראֹות  ן  ִנּתֵ ה  ַהּזֶ ּפּור  ֵמַהּסִ
ִגיל ָצִעיר ְמֹאד  ִעְקבֹות ֶזה ֵמִתים ְיהּוִדים ּבְ ּבְ ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ְוַגם רֹוִאים ׁשֶ
ה,  אן ָלַאֲחרֹוָנה ְוֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ָלּמָ ָאנּו ׁשֹוְמִעים ּכָ ִפי ׁשֶ ְתאֹוִמי )ּכְ ּוְבֹאֶפן ּפִ
ל ְיתֹוִמים זֹוֲעִקים,  חֹות ׁשֶ ּפָ ִאיִרים ִמׁשְ ִגיל ָצִעיר ְמֹאד ּוַמׁשְ ים ֵמִתים ּבְ ֲאָנׁשִ
ִמיִעים  ַמׁשְ ְיֵמיֶהם,  ְדֵמי  ּבִ ְפְטרּו  ּנִ ׁשֶ ְצִעיִרים  ָלִדים  ּיְ ּבַ א  ַמּלֵ ים"  ַהַחּיִ ית  "ּבֵ
ים ְוַכּדֹוֶמה,  ִהּלִ ל ֵסֶפר ַהּתְ יד ֶאת ּכָ ְתׁשּוָבה ּוְלַהּגִ מֹוָדעֹות ַלְחֹזר ּבִ ּבּור ּבְ ַלּצִ
ַזֲעקֹות,  ְתִפּלֹות,  ּבִ ים  ַמְרּבִ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ַלְחֹזר  ְלַהְתִחיל  ֵהיָכן  יֹוְדִעים  ְוֵאין 
ָהָיה  ְקֶרה ַהּנֹוָרא ׁשֶ ִרים ָממֹון ַרב ִלְצָדָקה ְוֵאין עֹוֶנה, ָידּוַע ַהּמִ ֲעִנּיֹות, ְמַפּזְ ּתַ
ִעים  יל ַאְרּבָ ַחת ּגִ ים ּתַ ִרים ָנׁשִ תֹוְך ְזַמן ָקַצר ֶעׂשְ תּו ּבְ ּמֵ ִרית ׁשֶ ַאְרצֹות ַהּבְ ּבְ
ָרה  ֲעׂשָ ּכְ ַאַחת  ל  ּכָ ְיתֹוִמים,  ל  ׁשֶ חֹות  ּפָ ִמׁשְ ִאירּו  ְוִהׁשְ ַאַחת,  ה  ּתָ ִמּכִ ן  ְוֻכּלָ
ַעל  ְמִביִנים  ְולֹא  נּו",  ֲעַזְבּתָ ה  ָלּמָ א,  "ִאּמָ זֹוֲעִקים  ְיתֹוִמים   300- ּכְ ְיָלִדים, 
ה  ָכל ָהעֹוָלם ֲחלּוַקת ְצָדָקה ַרּבָ ֵאין ּבְ דּוַע ּשֶׁ ּיָ ְפָרט ּשֶׁ ָכה, ּבִ ה ה' ּכָ ַמה ָעׂשָ
ֵכן  מֹו  ּכְ עֹוֵזר,  לֹא  ֶזה  ַהִאם  ִווילַימְסבּורג,  ּוּבְ אְרק  ּפַ ַבאַרא  ּבְ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ל  ּכָ
ים  ם ַמְרּבִ ְפָטִרים ְוַגם ׁשָ ּנִ ה ׁשֹוְמִעים ַעל ְצִעיִרים ִויָלִדים ׁשֶ דֹוׁשָ ַאְרֵצנּו ַהּקְ ּבְ
ל ֶחֶסד,  ה ִמְפָעִלים ׁשֶ ים, ֵיׁש ַהְרּבֵ ִקים ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ְתִפּלֹות ְוַזֲעקֹות ּוְמַחּלְ ּבִ

ֻעּלֹות?(. ֵאין עֹוֶנה ְלָכל ַהּפְ ה ּשֶׁ ּבָ יק, ַמה ַהּסִ ל ֶזה לֹא ַמְסּפִ ַהִאם ּכָ

ַעל  מֹו ַהּבַ דֹול ּכְ ְך ּגָ ל ּכָ הּוא ּכָ ֲאִפילּו ַרב ׁשֶ אן ׁשֶ ן ִלְראֹות ִמּכָ ּתַ עֹוד יֹוֵתר ּנִ
ִנים,  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ אֹותֹו  ְלַרּמֹות  ָהָיה  ן  ִנּתַ ם  ּגַ ְזָי"ע,  ֲעֻמקֹות"  ה  "ְמַגּלֶ

ַהְקָּדָמה
ַלִּסּפּור ַעל ָהִעיר 

ְקָראָקא
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ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ֶלֱאכֹול  ָהִעיר  ֵני  ּבְ ְלָכל  ָנְתנּו  ִעירֹו  ּבְ יאּותֹו  ְנׂשִ ְוַתַחת 
ַמה  ּבְ ה ְלִהְתּבֹוֵנן טֹוב  ֵאּלֶ ים  ַיּמִ ּבְ ל ְיהּוִדי  ּכָ ְוָלֵכן ַעל  ֵאין ַמְפִריַע,  ּבְ רח"ל 
ַלֲעֹרְך ֶאת  ּוִבְכֵדי  ְוֵהיָכן אֹוֲחִזים,  ה  ּמֶ ּבַ ּבֹון  ֶחׁשְ ה  ֲעׂשֶ ַוּיַ ִביבֹו,  ִמּסְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ּשֶׁ
ס  ה" )ֻהְדּפַ ה ֹמשֶׁ ִרית ַמּטֶ ֶפר "ּבְ ַקּלּות ֹיֵתר, ֶהֱעַתְקנּו ֶקַטע ֵמַהּסֵ ּבֹון ּבְ ַהֶחׁשְ
ֲחטּו  ים ָהֵהם ֵמַאַחר ְוׁשָ ַמּנִ ּזְ ֲאִפילּו ּבַ ן ִלְראֹות ׁשֶ ם ִנּתַ ּשָׁ ּמִ ַנת תס"א(, ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ׁש ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ְוהּוא ּכֹוֵתב  ה ַמּמָ ּזֶ ר ׁשֶ ַחּבֵ ֶגת, ָזַעק ַהּמְ ְמִהירּות ְמֻסּוֶ ּבִ
ל  ִמּכָ ִמְכׁשֹולֹות,  ְועֹוד  ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ ֶאת  ִדים  ּוְמַאּבְ ִפים  ִמְתַעּיְ ֹוֲחִטים  ַהּשׁ ׁשֶ
ֵהר ְוָלַדַעת ַמה הּוא  ל ְיהּוִדי ְלִהּזָ ב ּכָ לּו ַחּיָ ְכׁשֹולֹות ֻהְכּפְ ַהּמִ ינּו ׁשֶ ְזַמּנֵ ן ּבִ ּכֵ ׁשֶ

אֹוֵכל.

ל  ִהּלֵ י  ַרּבִ מהגה"צ  ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ ּו"ת  ִמּשׁ ׁשּוָבה  ּתְ יִסים  ַמְדּפִ ָאנּו  ן  ּכֵ מֹו  ּכְ
ל ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות  ֵחְטא ֶזה ׁשֶ ּמֵ ם רֹוִאים ׁשֶ מקאלאמייע ְזָי"ע, ׁשָ
"ה )ֲאִפילּו  ּבָ ל ַהּקָ ָניו ׁשֶ ים רח"ל, ְוֵאיָנם ְקרּוִאים יֹוֵתר ּבָ ֵמִתים ְיָלִדים ְקַטּנִ
י  ְסנּו ֵמָהַרּבִ ם ִהְדּפַ ל יֹום(. ּגַ ים ַלּתֹוָרה ּכָ ְקֶוה ְוקֹוְבִעים ִעּתִ הֹוְלִכים ַלּמִ ׁשֶ ּכְ
ִחיָטה, ּוִבְפָרט  ּשְׁ ְכׁשֹולֹות ּבַ ִעְנַין ַהּמִ ָבִרים ְמַעְנְיִנים ּבְ ל שאמלוי ְזָי"ע ּדְ ׁשֶ
ָעה  ים יֹוֶרה ּדֵ ְבֵרי ַחּיִ ל ַצאְנז ְזָי"ע )ׁשּו"ת ּדִ ה ׁשֶ ם ַרּבָ ׁשֵ ר ּבְ הּוא ְמַסּפֵ ַמה ׁשֶ
ר  ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ָיְרדּו ְקִהּלֹות ַרּבֹות ִמּדֶ ִסיָמן ז'(, ׁשֶ
ָאנּו  ּלֹא ֶנַרֶמה ֶאת ֲעָצֵמינּו ׁשֶ ֶרְך(, ְוׁשֶ ה ַוֲחִצי ִמְליֹון ָיְרדּו ֵמַהּדֶ לֹשָׁ )ְלֵעֶרְך ׁשְ
א  ֶאּלָ ִרית,  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ְך  ֻחּנַ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ַרק  לֹא  י  ּכִ ֵמֶהם,  טֹוִבים  יֹוֵתר 
ר  ִנּכָ ל  ֶהְבּדֵ רֹוִאים  ה  ֵאירֹוּפָ ּבְ ָנה  ַהְיׁשָ מֹוֶלֶדת  ּבַ כּו  ֻחּנְ ׁשֶ ֵאּלּו  ֶקֶרב  ּבְ ֲאִפילּו 
טַרייֶמִלים  יׁשּו ׁשְ אן ִהְלּבִ ּכָ ֵהם ַהּיֹום, ְוַעל ַאף ׁשֶ ת ַמה ׁשֶ ֵאיְך ִנְראּו ָאז ְלֻעּמַ
ַאְך  ִחיצֹוִניּות,  ּבְ ַרק  ֶזה  ל  ּכָ ִחים,  ְמֻגּלָ ָהיּו  ה  ֵאירֹוּפָ ּבְ ׁשֶ ַאף  ְוַקאּפּוטֹות, 

רּוִעים. ה יֹוֵתר ּגְ ְפִניִמּיּות ֵהם ַהְרּבֵ ּבִ

ְפִרי  ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  אֹוְכִלים  ׁשֶ ְך  ִמּכָ נֹוֵבַע  ֶזה  ְוָכל 
ה  ִאּשָׁ ָעה ִסיָמן פ"א ָסִעיף ז'( ׁשֶ יֹוֶרה ּדֵ ם )ּבְ ָהַרָמ"א ּכֹוֵתב ׁשָ ָחָדׁש, ּוְכִפי ׁשֶ
ל  ּכֹ ֵהם ֲאסּוִרים )ְוָהַט"ז ְוָהַש"ך אֹוְמִרים ׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ּלֹא ֹתאַכל ּדְ יֶנֶקת ׁשֶ ַהּמֵ
ּקּוַח ֶנֶפׁש, ָאסּור  ְגַלל ּפִ ִריָכה ֶלֱאכֹול ֹזאת ּבִ ּצְ ה ׁשֶ ר ֲאִפילּו ֵאֶצל ִאּשָׁ ֶזה ְמֻדּבָ
נּו ֵאין  ְזַמּנֵ ּבִ ִרי ָחָדׁש ָז"ל, ּוְלִפי ׁשֶ ְך אֹוֵמר ַהּפְ ֶלד( ְוַעל ּכָ ָלּה ְלָהִניק ֶאת ַהּיֶ
י  ם ַעּזֵ ִנים יֹוְצִאים ְלַתְרּבּות ָרָעה ְוֻרּבָ ן רֹוב ַהּבָ ִעְנָיִנים ֵאּלּו ַעל ּכֵ ִנְזָהִרים ּבְ
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הֹוִכיחּו אֹוָתם ֵאיָנם  ְלָבָבם... ְוַאף ּשֶׁ ַמִים נֹוֵגַע ּבִ ּדֹור ְוֵאין ִיְרַאת ׁשָ ּבַ ִנים ׁשֶ ּפָ
ִרי ָחָדׁש ִסיָמן כ"ו(.  ֶזה... )ּפְ ֵהר ּבְ ִלים מּוַסר... ּוְלִפיָכְך ָצִריְך ִליּזָ ְמַקּבְ

ָרָכה"  ִסְפרֹו "ַמְחִזיק ּבְ אֹון ָהִחיָד"א ְזָי"ע ּבְ ָבר ּכֹוֵתב ַהּגָ ּוְבִדּיּוק אֹותֹו ּדָ
יִקים  ְוַצּדִ אֹוִנים  ּגְ ל  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ִמּלִ רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ַהּמֻ ָהַרָמ"א  ַעל 
יֹומֹו  י יֹום ּבְ ב ּדֹוֶמה, ׁשֹוְמִעים ִמּדֵ חֹוָבֵתינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ַהִאם ֶאְצֵלנּו ֵאין ַמּצָ
ַמְתִאיִמים  ָהיּו  ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֲחֵרִדים  ים  ּתִ ִמּבָ ְיָלִדים  ַעל  ִסּפּוִרים 
תּוב  ּכָ ָערֹות, ְוֶזה ַמה ׁשֶ ּיְ ְתּגֹוְרִרים ּבַ ּנֹוְלדּו ֵאֶצל הֹוִרים ַהּמִ ִלְקרֹות ִליָלִדים ׁשֶ
י  ּכִ דֹול יֹוֵתר,  ּגָ ר  ְסּפָ ַהּמִ ְדעּו ׁשֶ ּתֵ ְוִאּלּו ֶאְצֵלנּו ֶזה ַרק ִמעּוט,  "רֹוב ְיָלִדים" 
ה ָהָיה  ל ֲהַנֲעׂשֶ ל ֶאָחד ֵיַדע ִמּכָ ּכָ ים, ּוְכׁשֶ יִעים ַלֲאָנׁשִ ּיֹות ַמּגִ ֲעׂשִ ל ַהּמַ לֹא ּכָ
ּתֹועֹות  ַמן  ִמּזְ ַבר  ּכְ ָהֵעיַנִים  נּו  ּלָ ּכֻ ְלַדֲאבֹון  ַאְך  ֵעיַנִים,  ּבָ ְך  ֹחשֶׁ ַמן  ִמּזְ ַבר  ּכְ
ֶגל  ֵסֶפר "ּדֶ תּוב ּבְ ּכָ ִפי ׁשֶ ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ְולֹא ׁשֹוְמִעים ְולֹא יֹוְדִעים, ּכְ ִמּמַ
ְלַבְבֶכם"  ָעְרַלת  ֶאת  ם  "ּוַמְלּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ֵעֶקב  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֶאְפַרִים"  ַמֲחֵנה 
ת  ְתִחּיַ ּבִ ְסֵפקֹות  ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ְלֵאּלּו  יב  ֵהׁשִ ׁשֶ ְתׁשּובֹוָתיו  ּבִ "ם  ָהַרְמּבַ ם  ׁשֵ ּבְ
ן ָאָדם ַרק ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת  ֵאלּו נֹוָלדֹות ֵאֶצל ּבֶ ֵפקֹות ּכָ ּסְ ִתים, הּוא ָטַען ׁשֶ ַהּמֵ

ִרים. ׁש ָלֶהם ְסֵפקֹות ֲאִפילּו בי"ג ִעּקָ ּיֵ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ַעד ּכְ

ּכֹוֵתב  ים  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ַהּבְ ׁשֶ ַמה  ַעל  ֶפׁש  ַהּנֶ ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעֹרְך  ְצִריִכים  ם  ּגַ
ָידֹו  ין ּבְ הּו ְוַסּכִ א ִמיׁשֶ ִאם ּבָ דֹורֹוֶתנּו ָאנּו ׁשֶ ָרה ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּבְ י ׂשָ ת ַחּיַ ָפָרׁשַ ּבְ
הּוא ׁשֹוֵחט ּובֹוֵדק ּוֻמְמֶחה ַמֲאִמיִנים לֹו ּוְכָלל ֵאין ְמָבְרִרים ָעָליו,  ְואֹוֵמר ׁשֶ
ִחיָטה ֻמְמֶחה הּוא, ְואֹותֹו  צּוי ֵאֶצל ַהּשְׁ ּמָ ל ִמי ׁשֶ ָתם ּכָ ן ַהּסְ ּמִ ְואֹוְמִרים ׁשֶ
ּקֹוִנים  ׁשֶ ׁש ִאּסּור ּכְ ׁש ֲעֵליֶהם ֲחׁשַ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ ַיִין ָחָלב ְוָדִגים ְוַכּדֹוֶמה ּדְ ָבר ּבְ ּדָ
ֶהם ָחִליָלה ּתֹוָלִעים, ָאז הּוא אֹוֵמר  ּלֹא ִיְהיּו ּבָ ׁש ִלְבּדֹוק ׁשֶ ּיֵ ֵאּלּו ׁשֶ ָבִרים ּכָ ּדְ
ָאסּור  ׁשֶ הּו  ַמּשֶׁ ֶלֱאכֹול  ן  ִיּתֵ ְולֹא  ָחֵרד  ְיהּוִדי  הּוא  ָתם  ַהּסְ ן  ּמִ ׁשֶ ְלַעְצמֹו 
ַעד  ְלַהֲאִמין  ַמְפִסיק  הּוא  אן  ּכָ ָסִפים  ּכְ ְלִעְנְיֵני  יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַאְך  ֲאִכיָלה,  ּבָ
ַאל ְוַיְחֹקר ֵהיֵטב ִמי הּוא אֹותֹו ָאָדם ַהִאם הּוא ֶנֱאָמן, ַהִאם  הּוא לֹא ִיׁשְ ׁשֶ
ֶסף הּוא ֵמִביא  ַבר ֶאת ַהּכֶ הּוא נֹוֵתן לֹו ּכְ ׁשֶ ן ְלַהֲאִמין לֹו אֹו לֹא, ּוְלַבּסֹוף ּכְ ִנּתֵ
ַמן ַהִאם הּוא ַיְחִזיר לֹו  ל ַהּזְ ֵעִדים ְוחֹוְתִמים ְונֹוְתִנים, ְוהּוא ֲעַדִין רֹוֵעד ּכָ
ֶפר ֵהיָכן  ְפִנים ַהּסֵ ן ּבִ ים. )ֵיׁש ְלַעּיֵ ֵאר ַמִים ַחּיִ ְבֵרי ַהּבְ אן ּדִ ֶסף. ַעד ּכָ ֶאת ַהּכֶ

ִעְנַין(. הּוא ַמֲאִריְך יֹוֵתר ּבָ ׁשֶ
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ּבֹון,  ַהֶחׁשְ אֹותֹו  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ָהָיה  ֲחנּות  ּבַ ּקּור  ּבִ ָכל  ּבְ ה  ַעּתָ
ַרב  ל  ׁשֶ חֹוֶתֶמת  ַהּמּוָצר  ַעל  ְורֹוִאים  הּו,  ַמּשֶׁ ִלְקנֹות  ַלֲחנֹות  ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַעם ׁשֵֹמַע ָעָליו הּוא ֲעַדִין  ַבר ּפַ ָלל, ַוֲאִפילּו ִאם הּוא ּכְ ירֹו ּכְ הּוא ֵאינֹו ַמּכִ ׁשֶ
ִלּבֹו  ּבְ ֱאֶמת הּוא ָהָיה ָצִריְך ַלְחׁשֹב  ּבֶ ְוָאז  ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה סּוג ָאָדם הּוא, 
ָסִפים, ְואֹותֹו  ִעְנְיֵני ּכְ ם ָהָיה ַמֲאִמין לֹו ּבְ ֶרת הּוא ּגַ יָטה ִעּוֶ אֹוָתּה ׁשִ ַהִאם ּבְ

ׁשּור ְלֶקייֶטִרינג ּוִמְסָעדֹות. ָכל ַהּקָ ָבר ּבְ ּדָ

ים  ַחּיִ ַהֵחֶפץ  ׁשֶ ְלֶנֶגד ֵעיָניו ֶאת ַמה  ִמיד ְלַהֲעִמיד  ּתָ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ָצִריְך  ן  ּכֵ
ַאל אֹותֹו ַמה ָעָליו ְלַהֲעִדיף,  ל ְיהּוִדי ׁשָ ַחּיָ ָרֵאל" ׁשֶ ִסְפרֹו "ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּכֹוֵתב ּבְ
חֹוט  ִלׁשְ ה  ְוַיְרׁשֶ טֹוב  ָאָדם  הּוא  ְפָקד  ַהּמֻ ׁשֶ ְחָלָקה  ּמַ ּבַ ִלְהיֹות  ָיכֹול  הּוא 
ֲעִדיף ַמְחָלָקה ַאֶחֶרת  ּיַ ת, אֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ר ַאְך הּוא ֵיָאֵלץ ַלֲעבֹוד ׁשָ ׁשֵ ְוֶלֱאֹכל ּכָ
ְוֶהָחֵפץ  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַלֲעבֹוד  ֵיָאֵלץ  לֹא  ַאְך  ר  ׁשֵ ּכָ ֶלֱאכֹול  יּוַכל  לֹא  הּוא  ם  ּשָׁ ׁשֶ
ת  ּבָ ָאְמָנם ׁשַ ַעם, ׁשֶ ת, ְוַהּטַ ּבָ ִלים ׁשַ ַחּלְ ּמְ ְחָלָקה ׁשֶ ים הֹוָרה לֹו ָלֶלֶכת ַלּמַ ַחּיִ
ה  ַהְרּבֵ מֹור  ִלׁשְ יּוַכל  הּוא  ְיָתה  ַהּבָ ָיׁשּוב  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַאְך  ְסִקיָלה  ִאּסּור  הּוא 
ֵאר  ִיּשָׁ ָגם  "ַהּפְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ֹיאַכל  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַאְך  תֹות,  ּבָ ׁשַ

ים. ְבֵרי ַהָחֵפץ ַחּיִ אן ּדִ ָמתֹו ְלעֹוָלם", ַעד ּכָ ִנׁשְ ּבְ

ל ָאָדם ַלֲעֹרְך  ב ּכָ ים ְזָי"ע, ַחּיָ ל ַהָחֵפץ ַחּיִ ְדָבִרים ֵאּלּו ׁשֶ ְתּבֹוְנִנים ּבִ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ַאר  י ֶזה ִנׁשְ ֱאֹכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ּכִ ֵהר ִמּלֶ ִבים ְלִהּזָ ה ַחּיָ ּמָ ּבֹון ֶנֶפׁש ַעד ּכַ ֶחׁשְ
ִמּיּות  ַגׁשְ ִעְנַין ֶזה ּבְ ַעד עֹוָלם, ְוַאף ֶאָחד לֹא ָהָיה ַמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ִלְסֵפקֹות ּבְ
יֵמי  ּבִ ן  ִנּתַ עֹוד  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ִלּבֹו  ֶאל  ן  ִיּתֵ ָהַחי  ן  ּכֵ ְוַעל  רּוָחִנּיּות.  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 
ַעל  ל ֶאָחד ֵיַדע ׁשֶ ּכָ ֵתרּוִצים ׁשֹוִנים, ְוׁשֶ ּלֹא ְיַרּמּו ֶאת ַעְצָמם ּבְ ׁשּוָבה ְוׁשֶ ַהּתְ
ָסֵפק  ֲחִקים ּבְ ִרית ְמׂשַ ַאְרצֹות ַהּבְ אֹוְכִלים ּפֹה ּבְ ֵהָמה ׁשֶ ר ּבְ ׂשַ ל ּבְ ִית ׁשֶ ּזַ ל ּכַ ּכָ
ֵהָמה. ּוְבעֹופֹות  ר ַהּבְ ל ִחּלּוק ֵאיֶזה חֹוֶתֶמת ֵיׁש ִלְבׂשַ ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ְוֵאין ּכָ
ִלי  ִמּבְ ָעה  ְלׁשָ ׁשֹוֵחט  הּוא  ה  ְוַכּמָ ֹוֵחט,  ַהּשׁ הּוא  ִמי  ָלַדַעת  ן  ּכֵ ם  ּגַ ִבים  ַחּיָ
ִחיַטת ְמכֹוָנה, ּוְבׁשּום ֹאֶפן לֹא ִלְסֹמְך ַעל  ׁשְ ר ּבִ הּוא ָנח, ְוַהִאם לֹא ְמֻדּבָ ׁשֶ
ֵרְך  ה ִליׁשּוָעה ְוִנְתּבָ נּו ִנְזּכֶ ּלָ ׁשּוָבה ּכֻ ׁש ַעל ַהחֹוֶתֶמת, ּוִבְזכּות ַהּתְ ּיֵ ם ׁשֶ ַהּשֵׁ

ָרֵאל ָאֵמן.  ל ִיׂשְ ְכָלל ּכָ ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה ּבִ ת ּכְ ִבְרּכַ ּבְ
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ַהִּסּפּור ֶׁשָּקָרה ִּבְזַמן ֶׁשַה"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִּכֵהן ְּכַרב ָּבִעיר ְקָראָקא. ּוְּבַׁשְעתֹו ִּזֲעַזע ֶאת 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ִּבְמֻיָחד ֶאת ְיהּוֵדי ֵאירֹוָּפה.

ַּבֹּזַהר  ַּכּמּוָבא  ַהַּכְׁשרּות  ִעְנַין  ַעל  ְלעֹוֵרר  ָׁשָנה   400 ִלְפֵני  ֶׁשָּקָרה  ְמִציאּוִתי  ִסּפּור 
ִמְּפֵני  ִמְתַעֶּכֶבת  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ַהַּצִּדיִקים  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשעֹוְררּו  ּוְכִפי  ְּפָעִמים,  ַהְרֵּבה  ַהָּקדֹוׁש 

ֶׁשֹּלא ִנְזָהִרים ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות.

ַּבַעל ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות
ַהָּגאֹון ר' ָנָתן ֶנַטע ַׁשִּפיָרא נֹוַלד ִּבְׁשַנת שמ"ה. הּוא ָהָיה ֶנְכּדֹו ֶׁשל ר' ָנָתן 
ַהֵּסֶפר  ְוִחֵּבר ֵּפרּוׁש ַעל  ָּבִעיר הֹורֹוְדָנא  ְּבַרָּבנּות  ֶׁשִּכֵהן  ֶנַטע ַׁשִּפיָרא ַהּקֹוֵדם, 

"ַׁשֲעֵרי ּדּוָרא", ְוַגם ֵּפרּוׁש ַעל ַרִׁש"י ַעל ַהּתֹוָרה ְּבֵׁשם "ִאְמֵרי ָׁשֶפר".
ִּבְׁשַנת שע"ז ִהְתִחיל ְלַכֵהן ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא, ָׁשם ֶהֱחִזיק ְיִׁשיָבה ְּגדֹוָלה, 
"ְך(. ְּבנֹוָסף ִלְגאֹונּותֹו  ְוַעל ַּתְלִמיָדיו ָהַרִּבים ִנְמָנה ַּגם ַהָּגאֹון ר' ַׁשְּבַתי ֹּכֵהן )ַהּׁשַ
ְמֻפְרָסם  גַּם  ָהָיה  ְגֶלה  נִּ בְּ
ְּבתֹוַרת  ָּגאֹון  ְּבתֹור 
ְּכִאיׁש  ְוָידּוַע  ַהַּקָּבָלה, 

ָקדֹוׁש ְוָטהֹור.
ָהִרי"ף  ַעל  ִחּדּוָׁשיו 
ְּבֵׁשם "ִחּדּוֵׁשי ַאְנֵׁשי ֵׁשם" 
ָהַׁשִסי"ם.  ְּבָכל  ֻמְדָּפִסים 
ָּבעֹוָלם  ָידּוַע  הּוא  אּוָלם 
ְּבִעָּקר ִּבְגַלל ִסְפרֹו "ְמַגֶּלה 
הּוא  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ֲעֻמּקֹות", 

ְּבִעיר ְקָראָקא
 ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר   ִמּׁשְ
ְקָראָקא

!
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ים ּוְׁשַּתִים ָּפִנים. ַּגם ֵּפרּוׁשֹו ַעל  ְמָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק "ָוֶאְתַחַּנן" ְּבָמאַתִים ֲחִמּׁשִ
ם "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות". ַהּתֹוָרה נֹוֵׂשא ֶאת ַהּׁשֵ

ִנְתַּבֵּקׁש ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה יֹום ד' ָאב ְׁשַנת שצ"ג, ִּבְהיֹותֹו ַרק ֶּבן ַאְרָּבִעים 
ָעָליו  ֶׁשאֹוְמִרים  "הּוא  ָאר:  ַהּׁשְ ֵּבין  ָחרּות  ֶׁשּלֹו  ַהַּמֵּצָבה  ַעל  ָׁשִנים.  ּוְׁשמֹוֶנה 

ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ֵאִלָּיהּו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים", זי"ע.

ִיּסּוֵרי ְיתֹוִמים
ַאֲחָריו  ְוִהְׁשִאיר  ֶאָחד  ַקָּצב  ִּבְקָראָקא  ִנְפַטר  י  ּׁשִ ַהּׁשִ ָלֶאֶלף  שמ"א  ִּבְׁשַנת 
ָיתֹום ָקָטן ְּכֶבן ַאְרַּבע. ַעל ָיתֹום ֶזה ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ֶאָחד ִמּדֹוָדיו, ַקָּצב ַּגם 
ְוַגס רּוַח,  ָקֶׁשה ְמאֹד, ּבּור  ָאָדם  ָהָיה  ַהֶּזה  ְלֵביתֹו. ַהּדֹוד  ְוִהְכִניס אֹותֹו  הּוא, 
ְונֹוָסף ְלָכְך ַּגם ִּגֵּדל ְּבֵביתֹו עֹוד ָיתֹום ֵׁשִני. ַהִּמָּלה "ִּגֵּדל" ָּבָאה ַרק ְלִתְפֶאֶרת 
ַהְמִליָצה. ְלַמֲעֶׂשה ֶהֱעִמיס ַעל ִּכְתֵפי ַהְיתֹוִמים ָהַרִּכים ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות 
ְּביֹוֵתר, ְוַיַחד ִעם ֹזאת ֹלא ָנַתן ָלֶהם ַמְסִּפיק ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ְוֹלא ֶּבֶגד ִלְלֹּבׁש ְוֹלא 

ַנֲעַלִים ְלַרְגֵליֶהם.
ָנה  ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר, ְּבעֹוד ַּבחּוץ ׂשֹוֶרֶרת ֲאֵפָלה, ֶנֶאְלצּו ַהְיתֹוִמים ְלִהָּנֵתק ֵמַהּׁשֵ
ַהְּמתּוָקה, ָלקּום ֵמַהִּמָּטה ְוָלֶלֶכת ָלִאְטִליז, ָׁשם ֻהְּטלּו ֲעֵליֶהם ֲעבֹודֹות ְׁשחֹורֹות.
ַּבֹחֶרף ָהָיה ַהְּכפֹור "חֹוֵתְך" ְּבֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם ְּכמֹו ְּבַסִּכיִנים, ְּבֵעת ֶׁשֵהם ִנּקּו 
ֶאת ַהֵּכִלים ְּבַמִים ָקִרים ְּכֶקַרח. ִאּלּו ָהיּו ְיֵׁשִנים יֹוֵתר ּוְמַקְּבִלים יֹוֵתר ָמזֹון, ֹלא 
ָהָיה ַהֹּקר ּגֹוֵרם ָלֶהם ֶסֶבל ֹּכה ָקֶׁשה, ַאְך ֵהם ַאף ַּפַעם ֹלא ָיְׁשנּו ֵׁשָנה ַמְסִּפיָקה 
ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָאְכלּו ַלּשַֹׂבע. ָּתִמיד ָהיּו סֹוְבִלים ִמֹּקר ְוִחְוִרים ֵמֲחַמת ֹחֶסר ֵׁשָנה 

ְוֶחְרַּפת ָרָעב.
ַהּדֹוָדה ֹלא ָהְיָתה יֹוֵתר טֹוָבה ֵמַהּדֹוד. "ַקַּדַחת" ָנְתָנה ָלֶהם ֶלֱאכֹל... ְוַכֲאֶׁשר 
אֹותֹו  "ַמֲחִזיִרים  ָהיּו  ּוִמּקֹר,  ֵמָרָעב  אֹוִנים  ֵאין  נֹוֵפל  ָהָיה  ֵמַהְיתֹוִמים  ֶאָחד 
ִלְתִחָּיה" ַעל ְיֵדי ַמּכֹות ּוַמֲהֻלּמֹות ּוַמְזִהיִרים אֹותֹו ַלֲעֹבד ְּבֶמֶרץ ְוֹלא ְלִהְתַעֵּצל.

ָרָעב ֵּבין ֵעיֵניֶהם
ַהְיתֹוִמים ָּגְדלּו ְלֹלא ּתֹוָרה ְוֹלא ִלְּמדּו אֹוָתם ׁשּום ָּדָבר. ֵהם ָהיּו ְרחֹוִקים ִמָּכל 
ה ִמְנָהג ְיהּוִדי, ְוַאף ֹלא ִלְקרֹות ֶאת  ִזיק ֶׁשל ַיֲהדּות: ֹלא ָיְדעּו ַמִהי ְּתִפָּלה ּוַמה ֶזּ
ָהָאֶלף ֵּבית. ְּכֶׁשֵהם ִהִּגיעּו ִלְתקּוַפת ַהִהְתַּבְּגרּות, ֵהם ִהְתִחילּו ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה 
ּוְנחּוִתים,  ֻמְׁשָּפִלים  ַעְצָמם  ֶאת  ִהְרִּגיׁשּו  ּגֹוָרָלם.  ֶׁשה  ָקּ ּוַמה  ַחֵּייֶהם  ֲעלּוִבים 
ֻמְזָנִחים ּובֹוְדִדים ְלֹלא ָאח ְוֵרַע ֶׁשָּיִריבּו ֶאת ִריָבם. ְּתָנֵאי ַחֵּייֶהם ַהָּמִרים ָהְפכּו 
ִמֵּבין  ָּתִמיד  ֵהִציץ  ָהָרָעב  ִמים.  ּוְמֻגּׁשָ ִלים  ְמֻסְרָבּ ָאְרֵחי-ִּפְרֵחי  ְלִמין  אֹוָתם 
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ֵעיֵניֶהם ְּכמֹו ֵמֵעיֵני ְזֵאִבים ַּבַּיַער. ֻּכָּלם ִהְתַרֲחקּו ֵמֶהם ִּכי ֵהם ִנְראּו ְּכמֹו ַיְלֵדי 
ּג'ּוְנֵגל: ְמֻלְכָלִכים ּוְמֻגְדֵלי ֶּפֶרא, ְיֵחִפים, ְקרּוִעים ּוְבלּוִאים.

ָּכְך  ָּכֵׁשר,  ִמָּבָׂשר  ָּכֵבד  ַמס  ּגֹובֹות  ִּבְקָראָקא  ָהָרֻׁשּיֹות  ָהיּו  ַהָּיִמים  ְּבאֹוָתם 
ֶׁשְּמִחירֹו ָהָיה ָּגבֹוַּה ְמאֹד, ְוַרק ֲאָנִׁשים ֲאִמיִדים ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם 
ָהיּו  ְנמּוכֹות  ַהְכָנסֹות  ַּבֲעֵלי  ֲאָנִׁשים  ַהחֹל.  ִּבימֹות  ָּבָׂשר  ֶלֱאכֹל  ַהַּתֲענּוג  ֶאת 
ָכבֹות  טֹוֲעִמים ָּבָׂשר ַרק ְּבַׁשָּבת. ֵּכיָון ֶׁשַּמְרִּבית ַהָּלקֹוחֹות ָּבִאְטִליז ָהיּו ֵמַהּׁשְ
ַהְּגבֹוהֹות, ּב1ֲַעֵלי ַהָּממֹון, ָהיּו ׁשֹוְלִחים ָלֶהם ֶאת ְמנֹות ַהָּבָׂשר ַהַּבְיָתה. ְמָלאָכה 
ֲעבֹוָדה  ֵאפֹוא  ָלֶהם  ָהְיָתה  ַהְיתֹוִמים.  ִּכְתֵפי  ַעל  ִהיא  ַּגם  ַּכּמּוָבן,  ֻהְּטָלה,  זֹו 
ְּכפּוָלה: ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ָהיּו עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך ַּכָּמה ָׁשעֹות ָּבִאְטִליז ַעְצמֹו, 
ַהָּבָׂשר  ַלֲחֻלַּקת  יֹוְצִאים  ָהיּו  ַּבֹּבֶקר  ְׁשמֹוֶנה-ֵּתַׁשע  ָעה  ִמּׁשָ ָהֵחל  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 

ְּבָבֵּתי ַהְּנִגיִדים.
ְלָגֵרם,  ָהעֹורֹות,  ֶאת  ְלַהְפִׁשיט  ָהִאְטִליז:  ֶׁשל  ֲעבֹודֹות-ַהְּפִנים  ֶאת  ְּבַסְּיָמם 
ים ִעם  ַלֲחתְֹך ּוְלַנֵּקר, ְלַנּקֹות ְוִלְׁשטֹף, ָהיּו ַמֲעִמיִסים ַעל ִּכְתֵפיֶהם ָהַרּכֹות ַסִלּ
ַעל  ַּפְרָסאֹות  ֶׁשל  ְלֶמְרַחִּקים  אֹוָתם  ּוְמִריִצים  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ִקילֹוְגָרִמים  ַעְׂשרֹות 
ְּפֵני ָּכל ָהִעיר. ִאם ֵהִעיזּו ְלַבֵּקׁש ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ֹקֶדם ֶלֱאכֹל, ָהיּו ַהּדֹוד ְוַהּדֹוָדה 
ָלֵצאת  אֹוָתם  ּוַמְכִריִחים  ֶׁשָּכזֹו!"  "ֻחְצָּפה  ִּבְגַלל  ַמּכֹוֵתיֶהם  ֶאת  ַמְפִליִאים 

ִלְׁשִליֻחּיֹוֵתיֶהם, ְּכֶׁשִּבְטָנם ִמְתַּכֶּוֶצת ֵמָרָעב.



נד

זהר 
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א רּ א רּת בָ ּ תשִבה ָ  ּחּ רבּ אקְִֹ ּצדמ

"ַּכֲאֶׁשר ָּתִביאּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֵמֲחֻלַּקת ַהָּבָׂשר, ַנְלִעיט ָלֶכם ֶאת ַהָּכֵרס ְּבֹאֶכל"... 
ָקְבָעה ַהּדֹוָדה.

ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ׁשּום ְּבֵרָרה, ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ְלַצֵּית.
ַּבַּלְיָלה, ַעל ִמְׁשְּכֵבי ַהַּקׁש ַהּצֹוְנִנים ָהיּו ּבֹוִכים ַעל ַמר ּגֹוָרָלם, ּוַמְרִטיִבים ֶאת 
ַהַּקׁש ְּבִדְמעֹוֵתיֶהם, ְּדָמעֹות ֶׁשל ְיתֹוִמים ַחְסֵרי ֶיַׁשע, ַאְך ְלִבְכָים ֹלא ָהְיָתה ֹאֶזן 
)המשך יבוא בעז"ה( ֶבת.  ַקּׁשֶ



 ַאְלֵפי ֲאָלִפים ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ַהָּגדֹול 
ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א, ֵּכיַצד???

ֹּכַח ַהֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשל ָהַרב ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א ַעל ְיֵדי ַהֵּסֶפר 
ֵני ַהַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ֶׁשֶהֱאִכילּו ֲעָׂשרֹות  ַהִּנְפָלא ִמּׁשְ

ִנים ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֵחֶלב ְוַדם רח"ל, ִּבְזַמן ַהְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ְזָי"ָע ַּבּׁשָ

ב"ה, מֹוָצֵאי ָׁשַבת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר "ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּדָך ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני", ֵטֵבת 
תשע"א

ִלְכבֹוד הרהגה"צ ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין  ְׁשִּליָט"א.
ִלי  ֶׁשְּנַתֶּתם  ַעל  ְמֹאד  ְּגדֹוָלה  ּתֹוָדה  ְלָך  ְלַהִּביַע  רֹוֶצה  ֲאִני  ְּדָבַרי  ְּבֵראִׁשית 
ְסָפִרים ַעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתיקּוֵני ֹזַהר ְוֶהֵּסט ֹזַהר ַהּיֹוִמי 6 ְּכָרִכים ְּבִחָּנם, 
ֵהֵבאָת ֵמַרֵּבנּו ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב ִזיָע"א  ַוֲאִני לֹוֵמד ב"ה ְּבֶזה ְּכמֹו ֶׁשָרִאיִתי ּׁשֶ
ְוַהְלַואי ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְגמֹור ָּכל ָׁשָנה  ַהֹּזַהר ָּכל ָׁשָנה,  אֹוֵמר ֶׁשָּצִריְך ִלְגמֹור ָּכל  ּׁשֶ

ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַאֶּתם ִהְדַפְסֶתם ַהֵּסֶפר ִמַּמֲעֵׂשה ָּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא, 
ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ֵמַהַּצִּדיק  ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ָהִראׁשֹוָנה  ְוַהְּדָרָׁשה  ָׁשִנים,  ַהְרֵּבה  ִלְפֵני 
ֶׁשָאַמר  ְׁשִליָט"א,  ִיְצָחק  ַאְמנֹון  ַרֵּבנּו  ה"ה  ָּבעֹוָלם  ֵמַהְּגדֹוִלים  ָהַרִּבים  ְמַזֶּכה 
ֵני ְיתֹוִמים  ֶׁשַהֵּסֶפר ֶׁשל ַהִּסּפּור ֶׁשל ַהְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ְּבִעיר ְקָראָקא ֵאיְך ֶׁשּׁשְ
ָמְכרּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֲעָׂשרֹות ָׁשִנים..... ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א 
ְּכֶׁשָּקָרא ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ִּבְ	ַמן ֶׁשל ַה"ְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות" 

ִ	יָע"א ַהִּסּפּור ַהֶּזה "ִקיֵרב אֹותֹו ַלַּיֲהדּות"!!!!



זהר 
השבת

נה
א רּ א רּת בָ ּ תשִבה ָ  ּחּ רבּ אקְִֹ ּצדמ

ְוַעְכָׁשו ֵאין ַהֵּסֶפר ַּתַחת ָיִדי, ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִאם ֵיׁש ִלְכבֹודֹו ֹעֶתק ִמֶּזה 
ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְקנֹות ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ְּבֶכֶסף ַמֵּלא, ַוֲאִני ָהִייִתי ַמִּציַע ֵעָצה ְמֹאד 
ְוֶזה ְּבַוַּדאי ֱאֶמת, ֶׁשַהְיתֹוִמים ָהֵאּלּו ָהיּו ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה  טֹוָבה, ִּכי ֲאִני חֹוֵׁשב, 
ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶׁשָּלֶהם  ַהּכֹוַח  ִנְׁשַאר  ּוִמֵּמיָלא  ְמֹאד,  ְּגדֹוִלים 
ַמְעִּתי ְּבַעְצִמי  חֹוְזֵרי ִּבְתׁשּוָבה, ּוְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאֶמת ְלַהָּקָּב"ה, ּוְכִפי ֶׁשּׁשָ
ֵמַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א ֶׁשהּוא ִהְתָקֵרב ַלַּיֲהדּות ְוָחַ	ר ִּבְתׁשּוָבה ַעל 
ְיֵדי ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ְוֹלא ַרק ֶׁשהּוא ָחַ	ר ִּבְתׁשּוָבה 
ְלָעם  ִנָּדחֹות  ְנַׁשּמֹות  ְוִקיֵרב  ִּבְתׁשּוָבה  ֶהְחִ	יר  ֶאָּלא 
ִיְׂשָרֵאל ְּבִלי ְּגבּול, ִמֶּזה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵיׁש 
לֹו ּכֹוַח ָעצּום ְמֹאד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ֶאת ַהּכֹוַח ַהֶּזה. 
ָאז ָהִייִתי ַמִּציַע ֶׁשְּכבֹודֹו ְׁשִּליָט"א, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַמְדִּפיס 
ִיְׂשָרֵאל  "ְּגדֹוֵלי  ַהֹּזַהר"  "אֹור  ְּכמֹו  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ַעל  ְסָפִרים  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי 
ְוַהֹּזַהר" ְו"ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה", ֶׁשַיְדִּפיס ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ַהִּסּפּור ְּבִעיר ְקָראָקא ֵאיְך 
ֶׁשַהְיתֹוִמים ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה, ְוֶזה ְּבַוַּדאי ַיֲעֹזר ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה 

]ְּכמֹו ֶׁשָּזִכיִתי ֲאִני ִלְהיֹות ָּבַעל ְּתׁשּוָבה ְּכַבר ִלְפֵני 20 ָׁשָנה[. 

בעיר קראקא
את  פיטמו  רבות  שנים  במשך 
המטבח היהודי בבשר טריפה, 
בזמן  שאירע  מזעזע  סיפור 
כהונתו של הצדיק הקדוש רבי 
זצוקללה"ה,  שּפירא  נטע  נתן 
"מגלה  ספר  מחבר  בעל 

עמוקות".

  

  יו"ל ע"י 
חברת מזכי הרבים העולמי

ברוקלין נ.י ה'תשמ"ו
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א" אמכ רכ ּר מן ָו ר "בין רב ִיי ב  ּה ִי ִנ שע גי גיו ן

ְנָתֵאר ִלְכבֹודֹו, ִאם ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ָעָׂשה ַצִּדיק ָכֶּ	ה ָּגדֹול ְּכמֹו ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק 
ְׁשִּליָט"א, ֶׁשַהּכֹוַח ֶׁשּלֹו ָעצּום ְמֹאד, ֹ	את אֹוֶמֶרת ֶׁשֵּמַהֵּסֶפר ַהֶּזה ָיכֹול ִלְהיֹות 
עֹוד ֲאָלִפים ָּכֵאּלּו ְּכמֹו ָהַרב ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א, ְוָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַיְחְ	רּו ֵּתֶכף 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה - ּוִמַּיד ִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים.
לֹו  ִיֵּתן  ְך  ִיְתָּבַר ם  ֶׁשַהּׁשֵ ְׁשִּליָט"א  ֵמָהאְלִמין  ָהַאְדמֹו"ר  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָוֲאָבֵרְך 
ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים טֹוִבים ִּבְבִריאּות ֵאיָתָנּה ּוְנהֹוָרא ְמַעְּלָיא 
ם ֶלֶׁשם ָׁשַמִים ֲאִמִּתי, ְוַלָּקֵרב ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ְלַהָּקָּב"ה. ְוִנְזֶּכה ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּבל ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ּוִבְנַין ֵּבית ִמְקָדֵׁשינּו, 

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבִׂשְמָחה זֹו, בב"א.
 ְראּוֵבן ְבַלאק



ִּגְלּגּולֹו ֶׁשל ַהֵּסֶפר "ְּבִעיר ְקָראָקא"
ַהַּלְיָלה ָעַטף ֶאת ַהְיקּום, ָּכל ָּדְיֵרי ַהַּבִית ָנִמים ֶאת ְׁשָנָתם, ַאְך ַהַרִּבי ֹראׁשֹו 
ְלָכְך ְּכ-12-14 ָׁשעֹות  ַהַּכְׁשרּות", תֹוֵרם הּוא  "ְוַעד  ְּבֻסְגַית  ָהיּו  ֻמָּנִחים  ְוֻרּבֹו 
ִמּיֹומֹו, ֹזאת ִמְּלַבד ָהֻעְבָּדה ֶׁשָהָיה ָקם ְּבַאְרַּבע ִלְפנֹות ּבֹוֶקר ִלְלֹמד, ָּכל ֶרַגע 

ָיָקר ְּבֵעיָניו ּוְמֻנָּצל ַעד ֹּתם.
ָּכל ַחָּייו ָׁשַאף ַהְרִּבי ְלַזּכֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָעסּוק ַעד ְמֹאד ְּבִתּקּון ַהְּכָלל 

ַּבֲהָפַצת ְסָפִרים ּוַבִּתּקּון ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים ַהְּנחּוִצים ְועֹוְמִדים ַעל ַהֶּפֶרק.
ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ִּבְׁשַנת תשל"ד ַּבֲחצֹות הֹוִפיָעה ְלֶפַתע ָהַרָּבִנית ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר 
ְוהֹוִׁשיָטה לֹו ַעלֹון ּובֹו ִסּפּור ְּבִאיִדיׁש ְּבעֹוָדּה ְמַצֶּיֶנת ֶׁשַהִּסּפּור ּנֹוָרא נֹוָראֹות! 

)ְּבַהְסָּכַמת ַהַּבַּד"ץ ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית( 
ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ְּבַהִבינּו  ִלְקֹרא,  ִמְּזַמּנֹו  ְלַהְקִּדיׁש  ִהְסִּכים  ֵמֶהְרֵּגלֹו  ְּבׁשֹוֶנה 
ַזָּכה ְלִגּלּוי  ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות )ַּכָּידּוַע  ָהִעְנָין, ַּבַעלֹון ָהָיה ְמֻסָּפר ִסּפּורֹו ֶׁשל ַּבַעל 

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב( ַעל ֹחֶמר ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות.
ַאַחר ְקִריַאת ַהִּסּפּור ֹלא ָעַצם ָהַרִּבי ֶאת ֵעיָניו ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, ַהִּסּפּור ָנַגע 
ַחר ָּגַמר אֹוֵמר ְלַפְרֵסם ּוְלהֹוִציא ָלאֹור ֶאת ַהִּסּפּור ַהּנֹוָרא  ְלִלּבֹו ּוְּבַהְפִצַיע ַהּׁשַ

ּוְמַאֵּלף ִּביָנה.
ַּכֲהָוָיָתם  ְּדָבִרים  לֹו  ְוִסֵּפר  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ְיִדידֹו  ִעם  ִנְפָּגׁש  ַהֵעת  ְּבאֹותֹו 
ֵלב  ִׂשיַמת  ְּבֵאין  ִנְגַרם  ּוִמָּכְך  ַהּׁשֹוֲחִטים,  ְּבֶקֶרב  ַהָּמצּוי  ַהָּגדֹול  ַהִּמְכׁשֹול  ַעל 
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ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ּוְטֵרפֹות.  ְנֵבלֹות  ֲאִכיַלת  ֶׁשל  ֶהָחמּור  ֶהָעוֹון  ִלִׁשיְזַבן  ַרֲחָמָנא 
ִּבֵּקׁש ֶהְסֵּבִרים ְוהֹוָכחֹות ְוָהַרִּבי ָלַמד ִעּמֹו ְּבַדְיָקנּות ְמֻרָּבה ּוִבְבִהירּות "ִהְלכֹות 
ְׁשִחיָטה ּוְבִדיַקת ַסִּכיִנים" ְוָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר ְונֹוַכח ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ִלְראֹות ֶאת 

ַהְּמִציאּות ַהּנֹוָרָאה ֶׁשַהִּצּבּור ִנְכַׁשל ַּבֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות.
ִּבְׁשַלב ֶזה ָאַמר לֹו ָהַרִּבי ֶׁשהּוא ָחֵפץ ְמֹאד ְלהֹוִציא ָלאֹור ֶאת ַהֵּסֶפר "ְּבִעיר 
ְקָראָקא" ְלַזּכֹות ָהַרִּבים ּוְלעֹוֵרר ָהָעם ִלְתׁשּוָבה ֶׁשַּיְחְּדרּו ַהְּדָבִרים ַהּנֹוָרִאים 
ְּבַאְבֵני  ִנְתַקל הּוא  ַאְך  ִיְׂשָרֵאל  ְלָבבֹות  ְּבֶקֶרב  ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ֲאִכיַלת  ֶׁשל 
ֶעְמָדָתם  ַעל  ְּבֹתֶקף  ַהִּנְלָחִמים  ְוַהּׁשֹוֲחִטים  ַהַּקָּצִבים  ַהִּמְתַנְּגִדים  ִמַּצד  ִנַּגף 
ַיִּגיַע  ַעל ְּכתֹוַבּתֹו,  ַהֵּסֶפר  ָיִפיץ  ֶׁשִאם  ָּכְך  ִׁשּנּוִיים  ַעל  ִלְׁשמֹוַע  ְוֵאיָנם מּוָכִנים 
ְּכֹתֶבת  ֶאת  ָלֶתת  ֵּתֶכף  ִהְסִּכים  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ְּבַנְפׁשֹו,  ַסָּכָנה  ְּכֵדי  ַעד  ַהָּדָבר 
ַהְּיִׁשיָבה ַלֲהָפַצת ַהֵּסֶפר ֲהַגם ִּכי ָיַדע ֶׁשָהִעְנָין ָּכרּוְך ְּבִפּקּוַח ֶנֶפׁש ְוָאַמר ִהֶּנּנּו 
ִנְדַּפס  ִּדְׁשַמָּיא  ּוְבִסַּיְעָּתא  ֶנֶפׁש,  ִּבְמִסירּות  ַהִּנְׂשָּגב  ָלִעְנָין  ְלַסֵּיַע  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן 

ַהֵּסֶפר ְּב-5000 עֹוַתִקים!
ַאַחר ְזַמן ַמה, ְּביֹום ָּבִהיר ֶאָחד ְמַקֵּבל ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ִמְכַּתב ְּבַאְנְגִלית, ּבֹו 
ַּבֶּדֶרְך  ָהָראִׁשי  ְוַהַּקָצב  ָקֵרב,  סֹופֹו  ִּכי  ְמֹאד  ַעד  ֲחִריָפה  ְּבָלׁשֹון  לֹו  מֹוִדיִעים 
ַלְּיִׁשיָבה. ַהַּקָצב הֹוִפיַע ְוֵהֵחל ֶלָהִרים קֹולֹו : "ַמּדּוַע ֶהָפְצָת ֶאת ַהֵּסֶפר?" ֹראׁש 
ַהְּיִׁשיָבה ָעָנה ְּבַסְבָלנּות ּוְלַאַחר ִּדין ּוְדָבִרים ְּבֹאֶפן ָחִריף ְּביֹוֵתר, ַהַּקָצב ֵאינֹו 
נֹוֵתן ָמנֹוַח ְּבַטֲענֹוָתיו ֲהֵרי ַהְּכֹתֶבת ִהיא ֶׁשְּלךָ !!! "ֵלְך ְוַתּתּור ְּבָכל ַהִּבְנָין ְוִנְרֶאה 
ִאם ִּתְמָצא ֵסֶפר ֶאָחד" ָעָנה לֹו ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה. ָהַלְך ַהַּקָצב ְוֹלא ִּדֵּלג ַעל ׁשּום 
ְוֹזאת  ֵסֶפר,  ֶׁשל  ֵזֶכר  ְלֹלא  ם  ִמּׁשָ ָיָצא  הּוא  ָׂשרּוף,  ְלַּמְרֵּתף  ִהִּגיַע  ְוַאף  ֶחֶדר, 
ִּבְפֵני  ָצַעד  ְּבָכל  ַהִּנָּצִבים  ַהֵאין סֹוִפִּיים  ַלַמַאָבִקים  ֶאֶלף  ִּמִּני  ַאַחת  ֻּדְגָמא  ַרק 

ָהעֹוְסִקים ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַמַען ִזּכּוי ָהַרִּבים.

ַהְדָּפַסת ַהְּסָפִרים
ְצפּופֹות  ׁשּורֹות  ַאִּדירֹות  ְּבַכֻמּיֹות  ַּדִּפים  ּפֹוְלטֹות  ְמֻׁשְכָללֹות  ְמכֹונֹות 
ַהָללּו  ַהְּסָפִרים  ּוְלָכל  ַהְּדפּוס,  ְּבֵבית  עֹוְתִקים  ְּבַאְלֵפי  מּוְדָּפסֹות  ּוְבִהירֹות 
ְוִזּכּוי  ְנִהיָרה  ַהַּמָּטָרה  ַהֶּכֶסף?!  ֶאת  ָהַרִּבי  ִיַּקח  ּוֵמֵהיָכן  ַרב,  ְלהֹון  ְזקּוִקים 
ָהַרִּבים ַמְכִריַע ֶאת ַהַּכף, ְמַנֶּסה ַהְרִּבי ְלַצְמֵצם ֵמהֹוָצאֹות ַהַּבִית ִּבְׁשִביל ֶלֱאֹגר 
ַּדִּמים ְלַמַען ַהַּתְכִלית ַהַּנֲעֵלית, ָעלּות מּוְצֵרי ֶהָחָלב ַּבְּזַמן ַהִהיא ָהְיָתה ְּגבֹוָהה 
ְלהֹוִריד  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ְּבִלּבֹו  ָהַרִּבי  ָּגַמר  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ְמֵּמיָלא  ִּבְמֻיָחד, 
מּוְצֵרי ֶהָחָלב ֵמֲארּוַחת ַהְיָלִדים ְּבֶמֶׁשְך ְׁשָנַתִים, ּוִמֶּכֶסף ֶזה ְלַהְדִּפיס ַהְּסָפִרים, 
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ֶׁשל  ַהְמֻיָחל  ָהֶרַגע  ַהָּגַעת  ַעד  ְלֶחְׁשּבֹון  ִמְצָטֶרֶפת  ִלְפרּוָטה  ְּפרּוָטה  ֲהָוה  ְוָכְך 
הֹוָצַאת ַהֵּסֶפר ְלאֹור ָהעֹוָלם ְוַהָפַצּתֹו ְּב'5000 עֹוַתִקים, ַהֵּסֶפר ָּפַעל ְּגדֹולֹות 

ּוְנצּורֹות ְוָהִעיר ַגְעָׁשה ְוַרְעָׁשה.
ָלַדַעת  ְונֹוְכחּו  ִיְׁשֹמר"  ֲחִסיָדיו  "ַרְגֵלי  ַּכָּמה  ַעד  ִנְתַּגָּלה  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ֶׁשַּגם ַהּמּוְצֵרי ָחָלב ֵהם ְּבֶחְזַקת ָטֵרף, ִמְּפֵני ְנִקיַבת ַהְכַרִסים ַּכָּידּוַע, )ַעֵּין יֹוֶרה 
ֵּדָעה ֵחֶלק א'( ְוָהַרִּבי ֶׁשָהָיה ֶחְפצֹו ַעז ְלָהִפיץ ַהֵּסֶפר ֶׁשל ַה"ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", 

ָמַנע ִמָּבָניו ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות, ּוָברּוְך ה' ָּגְדלּו ִּכְׁשִתיֵלי ֵזִּתים ְלִתְפָאֶרת.
ַהֹּקֶדׁש  ִּבְלׁשֹון  ָׂשפֹות,  ְּבַכָּמה  ְוהּוַפץ  ְמֹאד,  ַעד  ה'  ָּברּוְך  ִהְצִליַח  ַהֵּסֶפר 
ְּבַאְנְגִלית ּוִּבְסַפַרִדית, ְוֵכן ִנְדַּפס ְּבַכָּמה ִעּתֹוִנים )ַהַּמֲחֶנה ַהֲחֵרִדי, דער ַּבָּלאט, 

אלגעמיינער דשורנאל, ְועֹוד(.

  



זהר 
השבת

נט
ר ִי ּרי ִו ּה חִנת קב ִי מ ֹן  18

18 נקודות מהסיפור
תוכן הסיפור:

מה שקצבים מסוגלים לעשות.
גדולי ישראל נופלים במלכודת.. 1
דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת . 2

ונבילות וטריפות.
לכל . 3 רחבה  ביד  צדקה  מחלקים  קצבים 

נדכא ונצרך.
הקהילה . 4 עניני  בכל  מכובד  מקום  לקצבים 

ועומדים במרכזה.
ובאירועים . 5 בשמחות  מיוחד  מקום 

משפחתיים מוכן עבורם בכל אירוע.
הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר . 6

חתניהם.
צעירים . 7 של  בנשמות  מתמלא  החיים  בית 

שנקטעו בדמי ימיהם.
אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים . 8

ל"ע.
ילדים צעירים נפטרים מן העולם ללא עת . 9

ומשאירים הורים מלאי צער.
העיר כולה על גלגלים.. 10
חכמים . 11 תלמידי  ואברכים  בחורים  עשרות 

עוזבים את הדרך הישר.
שלמה . 12 לעיר  ודם  חלב  מאכילים  מנקרים 

ששמה קראקא במשך עשרות שנים.
נזרקים . 13 בשר  של  קילוגרמים  אלפי 

לאשפתות.
נשברים . 14 דולרים  מליוני  של  בערך  כלים 

ונזרקים לזבל.
תלמידי חכמים – רבנים – דיינים – גאונים . 15

 – קודש  כלי  ישיבות  ראשי   – וצדיקים 
סופרים – שוחטים מלמדים – בני ישיבות 
של  תינוקות    – מעשה  ואנשי  חסידים   –
ועשרות אלפי משפחות חשובות  רבן  בית 
אוכלים נבילות וטריפות חלב ודם עשרות 

שנים.
בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא.. 16
תעניות . 17 עשרות  גוזר  עמוקות"  ה"מגלה 

בגלל עשרות המגיפות.
תעניות . 18 עשרות  גוזר  עמוקות"  ה"מגלה 

בגלל עשרות המגיפות.

הסיפור ממבט אחר
 כמה היבטים של המעשה הנורא

 ההבדל בין מאנסי לקראקא
מאות . 1 ישנם  במאנסי   – אחד  רב  הי'  לקראקא 

רבנים.
מאות . 2 במאנסי   – קצבים  שני  היו  בקראקא 

קצבים.
במאנסי . 3  - בשוגג  טריפה  האכילות  בקראקא 

במזיד. 
כיום  . 4 טריפות,  הארצות  עמי  האכילו  בקראקא 

רח"ל  גם הנקראים ת"ח מצויים במכשלה זו.
5 . – הרב,  של  לאפו  מתחת  קרה  זה  בקראקא 

חלק  של  ובהסכמתם  בהכשר  הוא  במאנסי 
מהרע-בנים.

ישנן . 6 במאנסי   – אחת  עיר  רק  היתה  קראקא 
מאות קהילות חרדיות, שהוא חלק גדול מכלל 

ישראל.
בהתעוררות . 7 בתשובה  חזרו  הקצבים  בקראקא 

של  שנים  עשרות  לאחר  במאנסי   – הראשונה 
ואנשי  גדולי ישראל,  ידי רבנים  זעקה מרה על 
נבילות  חלב  מאכילי  )ראשי-תיבות:  המחנו"ט 
וטריפות( עדיין מפטמים את ישראל במאכלות 

אסורות.
הדין . 8 יום  מאימת  חששו  הקצבים  בקראקא 

הגדול והנורא – במאנסי למאכילי הטריפות אין 
כל פחד.

חורבן . 9 על  ובכו  לבבם  קרעו  הרבנים  בקראקא 
בית המקדש – במאנסי לוקחים חלק גדול של 
בכדי  הכשר,  דמי  דולר  למליון  קרוב  הרבנים 
להשתיק  המעוררים,  הרבנים  נגד  להתגונן 
היהודים  המוחות  את  ולטשטש  הערעור,  את 
ליהודים  חלילה  להרשות  ולא  התמימים 

שיפסיקו לאכול בשר טריפה.
בקראקא היה רק באותה העיר, ואילו כאן נשלח . 10

רח"ל לכל העולם.
כל . 11 מכרו  שנה   40 במשך  הכל  בסך  בקראקא 

מוכרים  יורק  ובניו  וטריפות,  נבילות  הרבה  כך 
ביום אחד כמות כזו כפי שמכרו שם במשך כל 
השנים, כי בקראקא לא הי' אקספורט ביזנעס, 
בשר  של  טונות  אלפי  מפיצים  יורק  בניו  אבל 
הברית  ארצות  בכל  האטליזים  לכל  יום  כל 
למסעדות,  המלון,  לבתי  שם,  המסעות  ולכל 
אלפי  למטוסים  החולים,  לבתי  לקעיטערערס, 
סאלאמיס,  )ובפרט  חודש  בתוך  בשר  טונות 
מטובלים  שהם  נקניקיות  פרענקפורטער, 

בחלב, לשונות וכבדים ועוד(.



ס

זהר 
השבת

א אמכ רכ ח ּאּדר מן ְ ּהציּ ה קו ּקביכ  ן



זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין ּת  ּרביו ה הכ ָיב ּז קן
סי

ָהַרִּבים עֹוִׂשים ַעל ָידֹו ֲהֵרי ֶנְחָׁשב  ִזּכּוי ָהַרִּבים ִהיא ַמֲעָלה ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
ְּכִאּלּו הּוא ֲעָׂשָאן ְוֶזהּו "ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו". ֶׁשָּכל ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשָהַרִּבים עֹוִׂשים ְּתלּוִיין ַּבְמַזֶּכה אֹוָתן 
ְוִנְזָקִפין ִלְזכּותֹו. ַהִאם ָּדָבר ֹּכה ִנְׂשָּגב ְוַנֲעֶלה ִנָּתן ִלְראֹות ּבֹו ָּדָבר ֶׁשל ַמה ְּבָכְך ֲהֵרי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלֶזה 

ִּבְמִחי ָיד.
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות הֹוָצַאת ְסָפִרים קּוְנְטֵרִסים ְוַעֹלוִנים ַוֲהָפָצָתם ַעל ְּפֵני ֵּתֵבל. ְּבֶדֶרְך זֹו ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע 
ִמַּתַחת  ְּבִקְרּבֹו ֲחצּוָבה  ָנַפח  ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֶׁשה'  ָׁשְרׁשֹו,  ְוֶאָחד ְמקֹור  ֶאָחד  ְלָכל  ְלַהְזִּכיר  ְיהּוִדי,  ָּכל  ְלֵלב 
ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו, ְוִהיא ֵחֶלק ֱאֹלַקי ִמַּמַעל, ְוהּוא ִמְבַחר ַהְיצּוִרים, ְוָלֵכן ָעָליו ְלִהְתַחֵּזק ַּבֶּקֶׁשר ָלָעם ַהִּנְצִחי, 
ֵלאֹלֵקי ַהֶּנַצח ּוְלתֹוַרת ַהֶּנַצח ְוַחס ְוָׁשלֹום ֹלא ְלַהֲחִליָפם ְּבעֹוָלם עֹוֵבר ְוָׁשְוא. ִּבְדָבִרים ָּכֵאּלּו ְוַהּדֹוֶמה 

ָלֶהם ַהִּנְכָנִסים ַלֵּלב. 
ַעל ְיֵדי הֹוָצאֹות ְקַטּנֹות ָיכֹול ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְצָטֵרף ְלעֹוֵׂשי ִמְצָוה, ְוִלְהיֹות ִמְּמַזֵּכי ָהַרִּבים, ִלְמֹנַע 
ֵמַאִחים ְיָקִרים ּתֹוִעים ְוטֹוִעים ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ְיִדיָעָתם ִמָּלֵתת ָּכֵתף סֹוֶרֶרת ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְבָכְך ָּכל 
ַהְמַזֶּכה,  ִיְזֶכּה  ֶאָּלא  ְוֹלא עֹוד  ַהְמַזֶּכה אֹוָתם,  ִלְזכּות  ִיָּזְקפּו  ַהּטֹוִבים  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם  ֶׁשִּיְצַטְּברּו  ַהְּזֻכּיֹות 
ְיָקר  ְלַהְרֵּבה  ְועֹוד  ְועֹוד  ְּבָראֹו,  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב  ְוִיְהֶיה  ֵחְטא,  ִהְרהּור  ִליֵדי  ְוֹלא  ֵחְטא  ִליֵדי  ָיבֹוא  ֶׁשֹּלא 
ְצִריִכים  ָהיּו  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְוָערֹוְך,  ִׁשעּור  ְלֵאין  ֵעֶדן  ְּבַגן  ּוְלֵחֶלק  ם,  ַהּׁשֵ ְוִיְרַאת  ְּבתֹוָרה  ּוַמֲעלֹות  ּוְגֻדָּלה 
ְלהֹוִציא הֹוָצאֹות ַרּבֹות ּוְגדֹולֹות ְלֵאין ִׁשעּור ּוְלַהְקִריב ַהְרֵּבה ִמן ְזַמן, ִהיא חֹוָבה ֶׁשל ּתֹוָרה ַוֲהָלָכה 
ְּברּוָרה, ֶׁשֵאין ׁשּום ְיהּוִדי ָּבעֹוָלם ֶׁשּיּוַכל ְלִהָּפֵטר ִמֶּמָּנה. ְוָכל ֶׁשֵּכן, ְּכֶׁשְּבֵעֶסק ֶזה ָּכל ַהַהְׁשָקָעה ִהיא 
ֶאֶפס ֲאָפִסים ְלֻעַּמת ָהְרָוִחים ָהֲעצּוִמים ָּבֶזה ּוַבָּבא, ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ֵּפרֹוֶתיָה אֹוְכִלים ָּבעֹוָלם 
ֶׁשל  ַהּתֹוָצאֹות  ִּכי  ּדֹורֹות.  ְלדֹוֵרי  ְזֻכּיֹות  ְּבטּוִחים,  ְרָוִחים  ַהּנֹוֵׂשא  ֵעֶסק  ָלֶנַצח.  ַקֶּיֶמת  ְוַהֶּקֶרן  ַהֶּזה, 
ַּיֲעׂשּו ֶצֱאָצֵאי  ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ְּבִהְתַקְּדמּות רּוָחִנית, ְוָכל ַמה ּׁשֶ
ֶצֱאָצָאיו ַאֲחָריו ַׁשָּיִכים ְלֶזה ֶׁשִּזּכּוהּו ְּבָכְך, ּוִמי ֶּפִתי ֹלא ָיסּור ֵהָּנה ְלִהְתַחֵּבר ִלְקבּוַצת ַהְמַזִּכים ִויֵהא 

ֶנְחָׁשב ְּכִמְצָוה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה.
ַנְעִּתיק ָּכאן ִמֵּסֶפר "ֶּפֶלא יֹוֵעץ" )ֶעֶרְך ְּדפּוס( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִהֵּנה ֵמַאַחר ֶׁשַעל ָהֹרב ִקּצּור ָקְצָרה ַיד 
ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ָיָפה  ְּבַעִין  ֲאֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ִלְפתַֹּח  ָלֲעִׁשיִרים כּו'  ְוָראּוי  כּו',  ִסְפֵריֶהם  ִמְּלַהְדִּפיס  ַהֲחָכִמים 
הּוא ִנְצָרְך ָלַרִּבים, ּוְלִפי ַהּתֹוֶעֶלת  הּוא ַהֵּסֶפר, ּוְלִפי ַמה ּׁשֶ ְּכֵחֶלק ֹיאְכלּו ִעם ֶהָחָכם כּו' ְוַהֹּכל ְלִפי ַמה ּׁשֶ
ם ִיְתָּבַרְך ְודּוק ְוִתְׁשַכּח ֶׁשִּכְמַעט ֵאין ֶּכֶסף ֶׁשְּיֵהא ֶנְחָׁשב ְלִמְצָוה ַרָּבה ָּכזֹו,  ַהִּנְמָׁשְך ִמֶּמּנּו ַלֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ֶׁשָּכל הֹוָצָאה ֶׁשל ִמְצָוה הּוא ִלְׁשָעתֹו כּו', ֲאָבל ֶזה ַהּנֹוֵתן ְלֹצֶרְך ַהְּדפּוס ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלדֹור 
ּדֹוִרים, ְוהּוא ְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו כּו' ַמה ּטֹוב ֶחְלקֹו ָקָנה ֵׁשם טֹוב, ָקָנה לֹו ִּדְבֵרי 

ּתֹוָרה, ָקָנה לֹו ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוַגם ָהעֹוָלם ַהֶּזה כּו', ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ַהַּגע ְּבַעְצְמָך ִאם ִּבְכֵדי ְלַהְדִּפיס ֵסֶפר ֶׁשֵּיׁש ְּבֶזה ִזּכּוי ָהַרִּבים ַהִּמְצָוה ּכֹה ַרָּבה ּוְגדֹוָלה, ַעד ֶׁשֵאין 
ָלַעד  ּוַבָּבא,  ָּבֶזה  ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות,  ּוְמֻרִּבים  ְּגדֹוִלים  ּוְרָוָחיו  ְזֻכּיֹוָתיו  ִּכי  ְּבֶזה,  ֶנְחָׁשב  ְיֵהא  ַהֶּכֶסף 
ּוְלדֹוֵרי ּדֹורֹות ָלֶנַצח. ְוַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְלִהְתעֹוֵרר ְּבֶלָהַבת ֵאׁש ְלַהּטֹות ֶׁשֶכם ָלַקַחת ָיד 
ִּיְפַעל ְּבֶזה הּוא ַאְך ְוַרק ְלטֹוַבת ַעְצמֹו  ְוֵחֶלק ְּבגּוף ְּבֶנֶפׁש ִּבְזַמן ְּבָממֹון ְּכָכל ֲאֶׁשר ְלֵא-ל ָידֹו ְוָכל ַמה ּׁשֶ
ְוִנְׁשָמתֹו ְוַנְפׁשֹות ֵּביתֹו ֶׁשִּבְזכּות ַהִּמְצָוה ָהַרָּבה ֹלא ָיבֹוא ַהֶּנַגע ָחס ְוָׁשלֹום ְלֵביָתם ִויַנְּצלּו ִמָּכל ִּפְגֵעי 

ַהְּזַמן בעזהי"ת.

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ֵמֵאת ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת תש"ס
גֹוֶדל ַמֲעַלת ְׂשַכר ַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים

ִמַׁש"ס, זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִסְפֵרי ַקָּבָלה ּוִמְדָרִׁשים, ִסְפֵרי מּוָסר ְועֹוד, ּוִבְכָלל ֶזה ִמי ְׁשַמְדִפיס ְסָפִרים ְלַהְזִהיר ֶאת ָהַרִּבים, אֹו 
ֶׁשּנֹוֵתן ֶּכֶסף ְלַהְדִּפיס
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זהר 
השבת

"א קכ רכ ִן ר  ּדביי ת קן ביכ ּ ִָנת שע ךן הו ן ִי ר ָכ ּדְ  שע  ן
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ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א
ָנה   ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ

יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד



זהר 
השבת

ח ִי קי ּאּדר ּה יו ִנת  ן רו י תין
סג

ְּתִפָּלה ְלַאַחר ַהִלימּוד
ְּבֵסֶפר  ְוַלֲהגֹות  ִלְלמֹוד  ֶׁשִּזִּכיָתִני  ֲאבֹוַתי  ֵואֹלֵקי  ֱאלֹוַקי  ם  ַהּׁשֵ ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 
ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִזיַהָרה ִעיָּלָאה, ּוְזכּות ַהְּתָנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּלַמְדנּו ּתֹוָרָתם 
ַיֲעמֹוד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ְוִנְזֶּכה ְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא )ְיַׁשְעָיה נ"ט כ' כ"א( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי 
ֶפַׁשע ְּבַיֲעֹקב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני ֹזאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיֹהָוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי 
ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָּתה 
ָיִדי  ּוְבֵצל  ְּבִפיָך  ְּדָבַרי  ָוָאִׂשים  ט"ז(  נ"א  )ְיַׁשְעָיה  ַהְּנבּוָאה  ָּבנּו  ְוִיְתַקֵיים  עֹוָלם.  ְוַעד 
ַרֲעָיא  ּוִּבְרַּכת ֹמֶׁשה  ַעִּמי ָאָּתה.  ְלִצּיֹון  ְוֵלאֹמר  ְוִליֹסד ָאֶרץ  ִלְנֹטַע ָׁשַמִים  ִּכִּסיִתיָך 
ֵעיֵנינּו  ִיְראּו  ֵנָכר,  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה'  ִּדיָדן,  ִּבְמֵהָרה  ִּתְתַגֶּלה  ְמֵהיְמָנא 
ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָקִיְך, ָּברּוְך ה' 

ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.



ְּתִפָּלה ְלַאַחר ִלּמּוד ַהֹּזַהר 
)יֹאַמר ְּבַּכָוַנת ַהֵלב(

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה 
ְּכַבְּתִחָּלה  ֵביְתָך  ְּבֵנה  ְרצֹוֶנָך.  ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו  ַרֲחֶמיָך  ַּבֲהמֹון  ֵאֵלינּו 
ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁשָך ַעל ְמכֹונֹו. ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו. ְוָהֵׁשב ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם 
ּוְלִוִיים ְלדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת 

ה' ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ְּתִפּלֹות ְלַאַחר ַהִּלּמּוד



קול הרשב"י
תורת הזוהר בלשון הקודש

שמעו ותחי נפשכם!
לימוד וסיום כל "הזוהר הקדוש" בשלוש שנים!!!

היום אם בקולו תשמעו, ובזוהר תקראו, את המשיח תראו,
על ידי שילמדו זוהר הקדוש עם פירוש 24 שעות ביום

תהיה השנה הזו שנת הגאולה
ברוך שהחיינו וקיימנו לפרויקט חדש, תכנית עולמית ללימוד ולסיום זוהר 

הקדוש בלשון הקודש, בשלוש שנים, בשמיעת סידרת דיסקים, בלשון 
קלה ונעימה.

הסדרה מחולקת לשבעים ושניים דיסקים, כל שיעור באורך 20 דקות בלבד, כל דיסק 
יכיל 15 שיעורים – כל חודש יצאו בע"ה 2 דיסקים – ובסך הכול 1062 ]אלף ששים ושתים[ 

שיעורים. בכך יהיה ניתן בקלות לשמוע ולסיים כל הזוהר הקדוש אף בדרכים ובנסיעה.

מעתה כל בית המדרש גם כשאין להם מגיד שיעור יכולים ללמוד יחד את 
סדר הזוהר המחולק לשלש שנים מתוך הסט החדש הנדפס בעשרה כרכים 
עם ביאור בצד, ובאותו זמן לשמוע ]בטייפ[ את השיעורים במשך 20 דקות 

בכל יום ולגמור את כל ספר הזוהר בשלש שנים.
כל אב יכול להושיב את בניו מגיל שיודעים לקרוא וישמעו ויקראו כל יום 20 דקות יחד 
עם הדיסק, ובכך תוך שלש שנים יעשו סיום לכל הזוהר הקדוש, ויתקיים דברי הרשב"י 

זי"ע: "ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ְּכֶׁשִּיְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ֲעִתיִדים 
 ִלְמֹצא ִנְסָּתרֹות ֶׁשל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִּצים ְוֶחְׁשּבֹונֹות, 

ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִיְתַּגֶּלה ַלֹּכל" )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ַּדף קיח(.
  התכנית מתנהלת על ידי "מפעל הזוהר העולמי",

  מיסודו של כ"ק האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א 
בשיתוף עם המגיד שיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.

 הדיסקים יהיה ניתן להשיג בעז"ה אצל מגיד השיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א, 
טלפון: 054-4577956 וב"מפעל הזוהר העולמי".

כל השיעורים ניתן לשמוע גם בטלפון "קול הרשב"י " 0722-990055
 ובטלפון "קול הזוהר": 0722-990044, 

 וכן ניתן להשיג כל ספרי הזוה"ק ב"מפעל הזוהר העולמי" רחוב נחל לכיש 24/8 בית שמש, 
טל: 058436784 / פקס: 02-9951300

לימדו ושמעו בזוהר כל רגע, למנוע חבלי משיח וכל פגע, כהבטחת משה רבנו לרשב"י, 
ובדא יפקון מגלותא.

מהיום, כל ילד קטן מגיל 9 יכול לגמור את כל ספר הזוהר הקדוש
 ולזכות להיות אחד מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, 

אשרי יולדתו!!!
 גם יזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר "בזכותך הגעתי".

ניתן ללמוד מתוך הזוהר הקדוש שיצא כעת לאור )חודש טבת תשע"א( ב-10 כרכים מחולק לשלש שנים, )ניתן 
לקבל במפעל הזוהר העולמי, וגם אצל "מלכות דוד" רחוב השומר 74 בבני ברק במחיר מסובסד, וכן במוקדים – 

כמפורסם ב"ערכה של שעה"(


